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Účinnost dodatku: ke dni schválení změny ŘO 

 

 

 

C. STRATEGICKÁ ČÁST DODATEK Č. 6  
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2.1.11. Bezpečnost 

Na území MAS ORLICKO působí Územní odbor Policie ČR Ústí nad Orlicí, a to zejména na správním 
území okresu Ústí nad Orlicí, ale do jeho působnosti spadají i některé obce okresu Svitavy. V samotném 
okrese Ústí nad Orlicí sídlí 115 obcí. V rámci Územního odboru PČR Ústí nad Orlicí působí po linii vnější 
služby 8 obvodních oddělení, dále oddělení dopravního inspektorátu a hlídkové oddělení. Další 
oddělení, s působností na celém území okresu, jsou pak v rámci Služby kriminální policie a vyšetřování. 

Na území MAS ORLICKO je 5 obvodních oddělení Policie ČR: Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Králíky, 
Letohrad a Žamberk.  Další dvě obvodní oddělení – Lanškroun a Choceň mají na starosti působnost 
na území více obcí, než spadá pod MAS ORLICKO.  

Tabulka 0–1: Spádovost obcí území MAS ORLICKO pod územními obvody PČR 

Územní obvody organizačních článků územního odboru Ústí nad Orlicí – působnost jednotlivých 
OOP – pouze obce, které jsou na území MAS ORLICKO: 

Územní obvod Území obcí 

a) obvodní oddělení Ústí nad Orlicí 
České Libchavy, Dlouhá Třebová, Hnátnice, Libchavy, 
Řetová, Řetůvka, Sopotnice, Ústí nad Orlicí 

b) obvodní oddělení Česká Třebová Česká Třebová, Přívrat, Rybník, Semanín, Třebovice 

c) obvodní oddělení Králíky Červená Voda, Dolní Morava, Králíky, Lichkov, Mladkov 

d) obvodní oddělení Letohrad 

Bystřec, Čenkovice, Dolní Dobrouč, Jablonné nad Orlicí, 
Jamné nad Orlicí, Letohrad, Mistrovice, Orličky, Písečná, 
Sobkovice, Studené, Šedivec, Těchonín, Verměřovice, 
Žampach 

e) obvodní oddělení Žamberk 

Česká Rybná, České Petrovice, Dlouhoňovice, Hejnice, 
Helvíkovice, Kameničná, Klášterec nad Orlicí, Líšnice, 
Lukavice, Kunvald, Nekoř, Pastviny, Záchlumí, Žamberk 

f) obvodní oddělení Lanškroun 
Dolní Čermná, Horní Čermná, Horní Heřmanice, Horní 
Třešňovec, Petrovice, Výprachtice 

f) obvodní oddělení Choceň Brandýs nad Orlicí, Jehnědí, Voděrady 
Zdroj: Databáze Policie ČR, 2014 

V roce 2013 bylo zjištěno 2069 trestných činů, z toho 1103 bylo objasněno (53 %) – jedná se o údaje za 
celý Územní odbor Ústí nad Orlicí, nejen o území OOP uvedené v prvním odstavci. Při porovnání 
s předchozími roky úroveň kriminality mírně klesá a podíl objasněnosti případů se zvyšuje. Nejvyšší 
podíl má majetková trestná činnost, násilná trestná činnost má klesající tendenci.  

Tabulka 0–2: Rizikovost obvodů obcí a jejich statistika za období 1/2013 – 11/2013 – Policie ČR 

Územní 
odbor Ústí 
nad Orlicí 

Zjištěné 
trestné činy 

celkem 

Objasněné 
trestné činy 

celkem 

Objasněno 
v % 

2013 2069 1103 53 

2012 2072 1068 51, 54 

2011 2182 1128 51,7 

2010 2172 1017 46,82 
Zdroj: www.mapakriminality.cz, http://www.policie.cz/clanek/kontakty-usti-nad-orlici.aspx, Policie ČR – vlastní 
statistika 

Podle porovnání počtu trestných činů je Územní odbor Ústí nad Orlicí na zadním 73. místě (celkem 
79) co do výšky indexu kriminality a je územním odborem s 6. nejnižší kriminalitou v ČR.  

http://www.mapakriminality.cz/
http://www.policie.cz/clanek/kontakty-usti-nad-orlici.aspx
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Tabulka 0–3: Druhy trestných činů (územní odbor Ústí nad Orlicí Policie ČR) za období 1/2013 – 12/2013 

Přehled trestných činů za rok 2013 

  Územní odbor Ústí nad Orlicí 

Krádeže věcí z automobilů 135 

Fyzické útoky 90 

Krádeže jízdních kol 77 

Řízení pod vlivem 71 

Výroba, držení a distribuce drog 70 

Vloupání do obydlí 58 

Vloupání do chat a chalup 54 

Krádeže automobilů 45 

Loupeže 18 

Znásilnění 13 

Vraždy 1 

Všechny zbývající činy 1437 
Zdroj: www.mapakriminality.cz, Policie ČR – vlastní statistika 

Tabulka 0–4: Celkový počet deliktů a druhy přestupků (Ústí nad Orlicí) za období 2009 – 2013 

Městská 
policie  

UO 

Celkem 
delikty 

Přestupky 
v dopravě 

Trestné  
činy 

(podezření) 
Přestupky 

Přestupky 
§30 -  

alkohol / 
kouření 

Přestupky 
§47 -  

veřejný 
pořádek 

Přestupky 
§46/2 -  

městské 
vyhlášky 

Přestupky 
§49 -  

občanské 
soužití 

Přestupky 
§50 -  
proti 

majetku 

2013 1568 1266 32 270 0 57 17 14 182 

2012 2130 1887 20 223 1 33 11 16 133 

2011 2534 2136 36 362 4 44 20 18 260 

2010 2406 2045 26 335 1 39 19 17 239 

2009 2448 2088 36 324 2 59 11 23 240 
Zdroj: Statistika Městské policie Ústí nad Orlicí, 2013 

I zde je vidět, že klesá počet deliktů, které řeší Městská policie. Naprostá většina přestupků je 
v dopravě. Jejich podíl meziročně klesá, a to jak díky cílenému tlaku a intenzivnější dopravní výchově, 
tak díky dalším osvětovým akcím. Mnoho přestupků proti veřejnému pořádku se řeší u heren a 
podniků, které mají otevřeno dlouho do noci. Častými delikty jsou také krádeže v supermarketech. 
Veřejný pořádek v obcích a městech je negativně ovlivňován dalším faktorem, a tím jsou rodiny 
sociálně nepřizpůsobivých spoluobčanů, ze sociálně vyloučených skupin anebo sociálním vyloučením 
ohrožené, např. vznikají konflikty se sousedy v okolní zástavbě. Další skupinu problémových jedinců 
tvoří tuláci a bezdomovci, kteří žijí ve městech anebo přicestují vlakem a ve městě/obci zůstanou a dále 
také lidé ze sociálně slabých vrstev – nezaměstnaní, recidivisté, osoby závislé na alkoholu nebo 
drogách. 
 
Na území je dlouhodobě řešena problematika bezpečnosti - snižování negativních sociopatologických 
jevů - drogy, kriminalita, alkoholismus, xenofobie, násilí, korupce apod. Konají se přednášky o 
rizikovém chování na školách, besedy pro rodičovskou veřejnost, pro seniory (krádeže v bytech, 
podvody, chování při pohybu na veřejném prostranství, v obchodech), i pro ČČK. Ve spolupráci se 
sociálním odborem se pořádají krátkodobé několikadenní tábory pro děti sociálně slabých nebo 
sociálně vyloučených skupin, kde se děti seznamují s životem okolo sebe bez rizika. 

V rámci prevence kriminality je v území aktivně podporováno vzdělávání veřejnosti nejen formou 
preventivních aktivit pro školáky a jejich pedagogy, ale i pro širší veřejnost. Do této oblasti patří i 
další problémy s užíváním návykových látek, zřizují se sběrná místa pro bezpečnou likvidaci drogového 
odpadu, řeší se problémy s hazardem. S posledním uvedeným se začíná řešit omezení hazardu ve 

http://www.mapakriminality.cz/
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městech a obcích, a to vyhláškami o zákazu veřejných automatů. Tím je možné snížit kriminalitu 
vázanou na herny a další hazard. Nejen veřejné složky – státní a městská policie, hasiči, ale i různé 
spolky a kluby v obcích podporují zdravý způsob života, připravují akce pro děti a mladistvé ve svých 
oblastech. Důležitá je podpora občanské společnosti ve směrech, kde obecním úřadům nejvíce chybí 
kvalitní partneři (např. sociální práce). 

V České Třebové je nastaven program prevence kriminality – "Prevence kriminality romských a 
sociálně slabých uživatelů služeb Naděje a dětí Základní školy praktické a nová nabídka využití volného 
času dětí a mládeže sídliště Borek". 

Další součástí zajištění bezpečnosti je zřízení městského kamerového a dohlížecího systému. 
Z dotazníkového šetření vyplývá, že obyvatelé by uvítali zvýšení bezpečnosti v obci pod dozorem 
policie. Takovéto systémy jsou součástí vyššího celku – bezpečnostní a výstražné systémy na ochranu 
před živelnými katastrofami a kriminalitou. Do toho jsou také zahrnuty protipovodňové výstražné 
systémy, požární hlásiče, varovné sirény, bezpečnostní kamery, centrální pulty ochrany. Nezbytnou 
složkou zajištění ochrany majetku a zdraví obyvatel je i zajištění materiálně technického vybavení IZS. 
Především stavební úpravy a vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů). 

S Policií ČR spolupracuje BESIP (hlavní koordinační subjekt bezpečnosti silničního provozu v ČR, 
samostatné oddělení Ministerstva dopravy ČR a expertní orgán v oblasti působení na lidského činitele), 
který je spolupořadatelem přednášek pro občany a dalších výše zmiňovaných akcí v obcích území MAS 
ORLICKO, kde propagují zásady bezpečnosti dopravy. BESIP se hlavně věnuje lidskému činiteli 
v dopravě a především dětem, je součástí dopravní výchovy už na základních školách a na učilištích a 
středních školách (přednášky „součinnost zádržných systémů“). Dopravní výchova na ZŠ je od roku 
2013 povinná, BESIP disponuje tématickým plánem dopravní výchovy. K tomuto plánu patří i 5 hodin 
praxe na dětských dopravních hřištích. BESIP má na starosti více než 150 dopravních hřišť po celé ČR. 
Pod území MAS ORLICKO spadají 3 dětská dopravní hřiště – v Ústí nad Orlicí, v Žamberku a v Dolní 
Čermné. V Žamberku (pod DDM Animo) bylo hřiště nedávno zrekonstruované, v Ústí (pod DDM Duha) 
ještě čeká na modernizaci v budoucnu. Jedno malé je také v Dolní Čermné. BESIP se věnuje i malým 
dětem – ve školkách, s některými pořádají dopravní soutěže. Dále spolupracuje např. se službou 
dopravní policie krajského ředitelství při nehodovosti, nehodových úsecích formou přednášek. 

 SWOT:  

Silné stránky Slabé stránky 

Nižší stupeň kriminality v oblasti území MAS 
ORLICKO 
Formou přednášek Policie ČR, Městské policie a 
BESIPu je společnost vychovávána k dobrému 
povědomí o bezpečnosti, o možných hrozbách 
kriminálních činů a přestupků 

Kamerový systém zřízen pouze ve městech 
jednotlivých ORP 
Vyšší procento případů spojených s výrobou, 
užíváním a distribucí drog 
Nedostatečné vybavení IZS v obcích (především 
SDH) 

Příležitosti Ohrožení 

Existence dotačních prostředků na podporu 
řešení problematiky sociálně vyloučených 
lokalit a osob sociálně vyloučených nebo 
sociálním vyloučením ohrožených 

Transformace systému sociálních služeb a 
nepřipravenost systému na tyto občany 

 Problémové okruhy: 

• Další rozvoj dopravní výchovy (vzdělávání, dopravní hřiště) 

• Zvýšení bezpečnosti v obcích pořízením kamerového systému a rozšířením ve městech ORP 

• Zajištění materiálně-technického vybavení záchranných složek obce 

• Zvýšení dopravní bezpečnosti instalací bezpečnostních prvků – např. osvětlením problematických 
přechodů 
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• Pokračování v přednáškách o bezpečnosti – dopravní, internetové; podávání informací o způsobech 
obrany před případnými kriminálními činy 

• Prevence sociálně patogenních jevů – drogy apod. a kriminality formou preventivních programů 

• Podpora lokálních aktérů při řešení problémů nejen v oblasti sociálního začleňování a zaměstnanosti, 
prostřednictvím aktivit zaměřených nejen na prevenci sociálního vyloučení osob, podpora komunitní 
sociální práce, služby pro rodiny a děti a další služby obecného zájmu 

• Podpoření vzniku a rozvoje specifických nástrojů k prevenci a řešení problémů zohledňující kriminalitu 
a veřejný pořádek a v té souvislosti podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni 

 

 

3.1. Lidé a občanská společnost 

Silné stránky 
 Vazba na 
analýzu 

S1 
Stabilizovaný počet obyvatel v území jako celku a zájem obyvatel o život 
mimo město 

2.1.2. 

S2 

Existence velkého počtu aktivních neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a školských zařízení, církví a dalších 
aktérů komunitního života s širokým spektrem působení a 
zájmem             o spolupráci a rozvoj svých aktivit a služeb ve prospěch 
dalšího rozvoje regionu 

2.1.7. 

S3 
Podpora spolkového života a udržení živého venkova je prioritou 
obyvatelstva v území i jejich starostů 

2.1.2. 

S4 Široká síť služeb poskytovaných v území  2.1.7. 

S5 
Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a školských zařízení o nové 
trendy, projekty, vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje směrem ke 
zvýšení kvality výuky a přínosu pro komunitu 

2.1.7. 

S6 Bohatá nabídka kulturního vyžití v území  2.1.7. 

S7 
Existence příkladů spolupráce ve vzdělávání (škola - firma), zavádění 
inovativní nabídky vzdělávání a mimořádných úspěchů na poli 
vědy            a výzkumu studentů škol v území MAS ORLICKO 

2.1.9. 

S8 
Školy a školská zařízení jsou významnými aktéry pro-komunitního života 
obce  

2.1.9. 

S9 Živoucí tradice a místní zvyky v území 1.1. 

S10 Velmi nízký index kriminality v území  2.1.11. 

S11 
Snaha aktérů služeb aktivně se zapojovat do komunitního plánování 
sociálních služeb a spolupracovat v této oblasti 

2.1.7. 

S12 
Zkušenosti MAS ORLICKO s animační, administrační a poradenskou 
činností  

2.1.9., 
realizace SPL 
2009 - 2013 

S13 
Existence subjektů v území a zájem o aktivní podporu regionálního 
vzdělávání 

2.1.10. 

S14 
Existence zdrojů v území pro vznik škol a školních zařízení s inovativní 
nabídkou vzdělání a existence pilotních projektů 

2.1.9. 

S15 
Malotřídní školy a školy se spoji ve třídách přináší individuální 
přístup        k žákům, ale také soudržnost kolektivu a osvojování sociálních 
kompetencí 

2.1.9. 
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S16 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti spolupráce škol / školských 
zařízení a firem při řešení otázek propagace a náboru, 
vzdělávání                 i zajišťování odborného výcviku studentů. Zájem firem 
i škol o aplikaci prvků duálního vzdělávání a rozvoj spolupráce 
s univerzitami                        i ekonomickými subjekty 

2.1.8.,  
2.1.9. 

 

Slabé stránky 
 Vazba na 
analýzu 

W1 
Vylidňování pohraničí (s dominantní složkou v záporném migračním saldu) 
a stárnutí obyvatelstva 

2.1.2. 

W2 
Negativní projevy existence sociálně vyloučených lokalit a lokalit 
ohrožených sociálním vyloučením  

2.1.7. 

W3 
Značný podíl domácností vykazujících prvky ekonomického 
strádání            a chudoby, rostoucí zadluženost obyvatel 

2.1.2. 

W4 

Nedostatek finančních prostředků poskytovatelů sociálních a navazujících 
služeb na řešení investičních potřeb souvisejících s poskytováním 
služeb    a nedostatečná nabídka /kapacita zázemí pro služby a aktivity 
sociálního začleňování v území 

2.1.7. 

W5 

Nedostatečné zkušenosti, příklady dobré praxe a intenzita v oblasti 
spolupráce v území při řešení otázek vzdělávání, sociálních služeb, 
zaměstnanosti, občanské vybavenosti a volnočasových aktivit 

2.1.4., 2.1.7., 
2.1.9. 

W6 Nedostatečná profesionalizace a kapacity NNO  2.1.7. 

W7 Nízká dobrovolnická aktivita v soukromé i firemní sféře 2.1.7. 

W8 

Nedostatečné ocenění občanů, kteří nezištně přispívají komunitě (spolky, 
občané, …), Nedostatečná, nebo vzhledem k cílové skupině neadekvátní 
prezentace přirozených autorit  

2.1.7. 

W9 Stárnoucí management   NNO 2. 1. 7. 

W10 
Nedostatečný zájem široké veřejnosti o celoživotní vzdělávání a neochota 
za něj platit 

2. 1. 7. 

W11 
Nedostatek kvalitních absolventů a odborníků a jejich odchod z oboru 
(sociální služby, vzdělávání) 

2.1.7. 

W12 

Nedostatečné kapacity i připravenost systému pro vzdělávání žáků se SVP 
a ohrožených školním neúspěchem (bezbariérovost, pomůcky, vzdělávání 
pedagogů, metodické vedení, asistenti, …) 

2.1.9. 

W13 Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými výsledky   2.1.9. 

W14 
Nedostatečné vybavení škol a školských zařízení pro bezplatnou nabídku 
volnočasových aktivit v rámci neformálního vzdělávání  

2.1.9. 

W15 
Nedostatečné zázemí pro činnost spolků a chybějící nebo zastaralé 
vybavení pro společenské akce 

2.1.7. 

W16 
Nedostatečné kapacity některých MŠ a ZŠ a zařízení poskytujících 
péči       o děti do 3 let 

2.1.9. 

W17 
Nedostatečná kapacita, kvalita a dostupnost vybraných služeb pro aktivní 
prevenci a odstraňování projevů sociálního vyloučení v území 

2.1.7. 

W18 
Výhledově kritická situace v zajištění lékařské péče 
(obvodní                         a specializovaní lékaři) v ORP Králíky 

2.1.5.  

W19 Nedostatečné využití potenciálu sociálního podnikání  2.1.7.  
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W20 

Nedostatečná informovanost a personální kapacity pro monitorování 
dotačních podmínek a vedení agendy spojené s čerpáním dotací 
především u škol, školských zařízení a neziskových organizací 

2.1.7. 

W21 
Nedostatečný rozsah provádění komunitního plánování sociálních služeb 
v území 

2.1.7. 

W22 

Nedostatečné materiálně-technické zázemí a vybavení škol a školských 
zařízení (především pro výuku technických, řemeslných a přírodovědných 
oborů), nedostatečná provázanost výuky jejich předmětů 
s praxí                  a kariérním profilem žáka 

2.1 9. 

W23 
Nedostatečné využití potenciálu formálního vzdělávání k budování 
regionální identity 

2.1.9. 

W27 
Nedostatečná nebo absentující nabídka vzdělávání pro občany (rodiče 
dětí), kteří kladou na vzdělávání mimořádné požadavky 

2.1.9. 

W28  Nedostatečný přístup k nabídce celoživotního vzdělávání v území 2. 1.9. 

W29 

Nesoulad mezi požadavky trhu práce a trhu absolventů (jak faktický 
nedostatek absolventů technických a přírodovědných oborů a oborů 
služeb a řemesel, tak nedostatečná kvalifikace absolventů těchto oborů) 

2.1.9.,  
2.1.8. 

W30 
Nedostatečné zázemí a vybavení objektů občanské vybavenosti 
/sportoviště, dětské hřiště, knihovny,…) 

2.1.5. 

 

Příležitosti 
 Vazba na 
analýzu 

O1 Existence politik na podporu sociálního podnikání 2.1.7. 

O2 
Existence příkladů dobré praxe v oblasti inovací ve vzdělávání a v oblasti 
sociálních inovací  

2.1.2. 

O3 

Aktivní podpora občanů a organizací, které se aktivně zapojují do aktivit 
občanské společnosti (účastí na zastupitelstvech, vedením spolků, dary, 
dobrovolnickou činností, atd.), např. na základě dobré praxe MAS 
ORLICKO    v preferenčním zvýhodnění těchto subjektů při hodnocení 
překládaných projektů ze strany podnikatelské sféry a snaha o uplatňování 
těchto principů i u dalších subjektů (např. daňové úlevy, atd.) a příklady 
dobré praxe občanské angažovanosti 

2.1.7. 

 O4 
Využití finančních prostředků EU na realizaci projektů v oblasti S, N a D 
služeb, školství a celoživotního vzdělávání 

2.2.2. 

O5 Příprava zákona o sociálním podnikání 2.1.7. 

O6 Existence dalších finančních zdrojů (nadace, projekty, programy, granty, atd.) 2.2.2. 

O7 
Existence pilotních projektů zaměřených na diagnostické nástroje pro 
kariérní poradenství žáků v rámci Pardubického kraje 

2.1.9. 

08 
Klesající populační křivka ve věkových kategoriích žáků 15 – 21 let (do roku 
2020) 

2.1.2. 

09 
Provázání výstupů komunitního plánování sociálních služeb v území se 
strategickým plánováním Pardubického kraje a podporou sociálních služeb 
v území MAS prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO 

2.1.7. 

 

Ohrožení 
 Vazba na 
analýzu 

T1 

Dlouhodobě nesystémová podpora sociálních služeb a nejasná 
odpovědnost za jejich zajištění 

2.1.7. 
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T2 Transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb 2.1.7. 

T3 

Zvyšující se tlak na výkonnost a efektivitu, a s tím spojené riziko nárůstu 
nezaměstnaných osob a následně i ohrožených chudobou 

2.1.7. 

T4 

Stárnutí populace v území MAS ORLICKO s významným meziročním 
nárůstem v období let 2008 – 2012 

2.1.2. 

T5 Nízké právní vědomí obyvatelstva na úseku občanského práva 2.1.7. 

T6 Malá celospolečenská prestiž a povědomí o dobrovolnictví 2.1.7. 

T7 

Právní a finanční tlak na omezování základního školství v menších obcích 
území MAS ORLICKO 

2.1.9. 

T8 

Omezování rozsahu a dostupnosti rychlé záchranné pomoci ze strany 
Pardubického kraje 

2.1.7. 

T9 

Neřešená problematika kariérního rozvoje pedagogů a prevence 
syndromu vyhoření ve školství a sociálních službách 

2.1.9. 

T10 

Nedocenění osob pracujících v sociálních službách, práci s mládeží, 
školství, službách pro pořádek a čistotu, atd. 

2.1.9. 

T11 

Negativní vztah široké veřejnosti ke změnám, obava ze změn a inovací 
(např. ve školství) 

2.1.9. 

T12 Změna modelu sociální politiky při změně politické reprezentace 2.1.7. 

T13 Zánik tradičních akcí místního a regionálního významu 2.1.7. 

T14 

Omezení nabídky kulturního a společenského vyžití v regionu 
s negativními důsledky na jeho atraktivitu pro obyvatele 

2.1.8. 

T15 
Klesající populační křivka ve věkových kategoriích žáků 15 – 21 let (do roku 
2020) 

2.1.2. 

T16 Velmi nízký podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním 2.1.2. 

T17 
Stagnace osobního rozvoje obyvatel v celoživotním procesu (ve vzestupné 
tendenci v korelaci s dobou od ukončení vzdělání)  

2.1.2. 
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3.3. Investiční rozvoj území 

Silné stránky 
Vazba na 
analýzu 

S1 
Spojité území, historicky a správně kompaktní, se zastoupením obcí všech 
velikostních kategorií obcí v území 

1.1. 

S2 Bezproblémové zásobování pitnou vodou na většině území 2.1.3. 

S3 
Dobrá dopravní dostupnost území, existence významného železničního 
uzlu s moderním železničním terminálem a napojením na mezinárodní 
vlakové spoje a dostupná tranzitní veřejná autobusová doprava 

2.1.4. 

S4 
Dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou v rámci území. Snaha 
obcí   a provozovatelů veřejné dopravy o spolupráci a optimalizaci spojů 

2.1.4. 

S5 
Rozvíjející se síť cyklostezek a cyklotras a existence všeobecně 
přijímané     a projednané koncepce cyklodopravy v území 

2.1.4. 

S6 
Bohaté kulturní a sportovní vyžití v obcích, zaštítěné jak obcemi, tak 
neziskovými organizacemi a církvemi v území 

2.1.5. 

S7 
Dobré zkušenosti na poli spolupráce a propojování služeb za účelem 
udržení nabídky služeb v obcích (KONZUM, obchodní družstvo - Česká 
pošta) 

2.1.5. 

S8 
Významné historické, sakrální a kulturní dědictví v podobě movitého a 
nemovitého majetku církví, soukromých i neznámých vlastníků 

2.1.7,  
2.1.8. 

S9 Zkušenosti území s realizací projektů a spolupráce s polskými partnery 1.1. 

S10 
Zájem obyvatel o život na venkově a v obcích (potřeba budování ploch pro 
bydlení) 

Evaluace SPL 

S11 Zkušenosti MAS ORLICKO s animační, administrační a poradenskou činností 2.1.2. 

 

Slabé stránky 
Vazba na 
analýzu 

W1 

Území není plně odkanalizováno (kanalizace je plně dostupná ve 
městech  a centrálních částech obcí), značný podíl kanalizace je řešen bez 
čistění odpadních vod 

2.1.3. 

W2 Malý podíl plynofikace, především v severní části území  2.1.3. 

W3 
Část obcí v severní části ORP Žamberk je v období letních měsíců ohrožena 
nedostatkem pitné vody 

2.1.3. 

W4 
Zastaralá infrastruktura veřejného osvětlení a místního rozhlasu. Špatné 
pokrytí mobilním signálem 20% obcí v území 

2.1.3. 

W5 
Nedostatek bezpečnostních prvků v dopravě a nedostatečné finanční 
prostředky k jejich realizaci 

2.1.4. 

W6 
Malé využití potenciálu cyklodopravy residenty v území a nedostatečná 
infrastruktura řešící bezpečnost, komfort a spojitost území v cyklodopravě 

2.1 4. 

W7 
Nedostatečné využití inovativních a moderních technologií pro snižování 
ekologické zátěže území  

2.1.4. 

W8 Pouze cca 8% místních komunikací je ve výborném stavu  2.1.4. 

W9 
Omezování dostupnosti služeb v obcích a jejich udržení pouze za cenu 
dotací obcí 

2.1.5. 
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W10 
Vysoké provozní náklady a špatný technický stav některých objektů ve 
vlastnictví obce a potřeba jejich modernizace 

2.1.5. 

W11 

Nedostatečné finanční prostředky na modernizaci, 
zkvalitňování                  a rozšiřování nabídky pro kulturní, sportovní a 
společenské vyžití v obcích 

2.1.5. 

W12 
Nedostatečné finance na údržbu a péči o veřejná prostranství (zeleň, 
centra obcí, mobiliář, …) 

2.1.5. 

W13 
Velký podíl historického, kulturního a sakrálního dědictví není přístupný 
veřejnosti  

2.1.8. 

W14 
Špatný hmotný stav kulturně-architektonického a sakrálního dědictví          
a nedostatečná znalost jeho rozsahu a potřeb 

2.1 8. 

W15 
Nevyřešená problematika změny demografické křivky ve vazbě na zajištění 
optimalizace mateřského a základního školství i dalších služeb péče o děti  

2.1.9. 

W16 Nedostatečná nabídka sociálního a startovacího bydlení  2.1.7. 

W17 Nízká energetická účinnost veřejných i soukromých objektů  2.1.5. 

W18 
Neznalost (nedostatečné povědomí) široké veřejnosti o hodnotě 
sakrálního dědictví v území  

2.1.3. 

W19 Finanční zdroje na rekonstrukci polních cest 2.1.4. 

W20 
Nedostatečné zajištění materiálně-technického vybavení záchranných 
složek obce 

2.1.11. 

 

Příležitosti 
Vazba na 
analýzu 

O1 Společná historie a hranice s Polskem  1.1. 

O2 Zkušenosti s realizací projektů  
realizace SPL 
2009 - 2013 

O3 Výstavba R35 a přivaděčů 2.1.4. 

O4 Využití dotačních prostředků z EU na spolufinancování infrastruktury 2.1.4. 

O5 Soustředěná podpora státu v části regionu  2.2.1. 

 

Ohrožení 
Vazba na 
analýzu 

T1 
Zvýšení zatížení obcí tranzitní dopravou v souvislosti s výstavbou 
R35         a přivaděčů 

2.1.4. 

T2 
Zkreslený pohled široké veřejnosti na aktivity církví zejména s ohledem na 
církevní restituce 

2.1.7. 

T3 Nedostatek finančních prostředků z RUD a z dotací na investice 2.1.5. 

T4 Zvyšování daňové zátěže živnostníků 2.1.8. 

T5 Nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy 2.1.4. 

T6 Útlum jiných druhů dopravy (např. železniční) 2.1.4. 

T7 
Malá podpora aplikovaného výzkumu ve vazbě na využití moderních 
technologií 

2.1.8. 
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Lidé a občanská společnost: Analýza TOWS 

Č. Příležitosti / Ohrožení Slabé stránky Silné stránky Vhodná opatření a 
aktivity 

1 O4. 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

T12 

Změna modelu sociální politiky při změně 
politické reprezentace 

W5: 

Nedostatečné zkušenosti, příklady dobré praxe a intenzita v 
oblasti spolupráce v území při řešení otázek vzdělávání, 
sociálních služeb, zaměstnanosti, občanské vybavenosti a 
volnočasových aktivit.  

W21: 

Nedostatečný rozsah provádění komunitního plánování 
sociálních služeb v území 

S11: 

Snaha aktérů sociálních služeb aktivně se 
zapojovat do komunitního plánování 
sociálních služeb a spolupracovat v této 
oblasti 

Podpora provádění 
strategického plánování 
sociálních, 
doprovodných a 
navazujících služeb  

2 O4 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

T1 

Dlouhodobě nesystémová podpora 
sociálních služeb a nejasná odpovědnost za 
jejich zajištění 

W6: 

Nedostatečná profesionalizace NNO (především v oblasti SD 
a N služeb). Nedostatečné kapacity organizací pro řešení 
legislativních, účetních, daňových a dalších otázek 

 

W11: 

Nedostatek kvalitních absolventů a odborníků a jejich 
odchod z oboru (sociální služby, vzdělávání) 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

S4: 

Široká síť sociálních a navazujících služeb 
poskytovaných v území 

Podpora stabilizace a 
rozvoje poskytovatelů 
sociálních a navazujících 
služeb. 

3 O2. 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
inovací ve vzdělávání a v oblasti sociálních 
inovací  

O9. 

Provázání výstupů komunitního plánování 
sociálních služeb v území se strategickým 
plánováním Pardubického kraje a 

W4: 

Nedostatek finančních prostředků poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb na řešení investičních potřeb 
souvisejících s poskytováním služeb a nedostatečná nabídka 
/kapacita zázemí pro služby a aktivity sociálního začleňování 
v území 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

S4: 

Efektivní a kvalitní 
zázemí poskytovatelů 
služeb sociálního 
začleňování a prevence 
sociálního vyloučení 
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podporou sociálních služeb v území MAS 
prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO 

T1 

Dlouhodobě nesystémová podpora 
sociálních služeb a nejasná odpovědnost za 
jejich zajištění 

Široká síť sociálních a navazujících služeb 
poskytovaných v území 

4 02. 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
inovací ve vzdělávání a v oblasti sociálních 
inovací  

O4 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

06. 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.) 

09. 

Provázání výstupů komunitního plánování 
sociálních služeb v území se strategickým 
plánováním Pardubického kraje a 
podporou sociálních služeb v území MAS 
prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO 

T1 

Dlouhodobě nesystémová podpora 
sociálních služeb a nejasná odpovědnost za 
jejich zajištění 

T2: 

Zvyšující se tlak na výkonnost a efektivitu, a 
s tím spojené riziko nárůstu 
nezaměstnaných osob a následně i 
ohrožených chudobou 

W1: 

Vylidňování pohraničí (s dominantní složkou v 
záporném migračním saldu) a stárnutí obyvatelstva 

W3: 

Značný podíl domácností vykazující prvky 
ekonomického strádání a chudoby 

W17: 

Nedostatečná kapacita, kvalita a dostupnost vybraných 
služeb pro aktivní prevenci a odstraňování projevů 
sociálního vyloučení v území. 

 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

S4: 

Široká síť sociálních a navazujících služeb 
poskytovaných v území 

Podpora poskytování 
služeb sociálního 
začleňování a prevence 
sociálního vyloučení 
v dostatečné kapacitě, 
kvalitě a dostupnosti 
v celém území MAS. 
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T4: 

Stárnutí populace v území MAS ORLICKO s 
významným meziročním nárůstem v 
období let 2008 – 2012 

5 01. 

Existence politik na podporu sociálního 
podnikání na národní i evropské úrovni 

02. 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
inovací ve vzdělávání a v oblasti sociálních 
inovací  

05. 

Příprava zákona o sociálním podnikání 

T11: 

Negativní vztah široké veřejnosti ke 
změnám, obava ze změn a inovací (např. ve 
školství) 

W5: 

Nedostatečné zkušenosti, příklady dobré praxe a intenzita v 
oblasti spolupráce v území při řešení otázek vzdělávání, 
sociálních služeb, zaměstnanosti, občanské vybavenosti a 
volnočasových aktivit 

W6: 

Nedostatečná profesionalizace a kapacity NNO. 
Nedostatečné kapacity organizací pro řešení legislativních, 
účetních, daňových a dalších otázek 

W19: 

Nedostatečné využití potenciálu sociálního podnikání. 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

S4: 

Široká síť sociálních a navazujících služeb 
poskytovaných v území 

Komplexní podpora 
rozvoje sociálního 
podnikání v území. 

6 O2: 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
inovací ve vzdělávání a v oblasti sociálních 
inovací  

O4 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

06. 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.) 

O9. 

Provázání výstupů komunitního plánování 
sociálních služeb v území se strategickým 

W2: 

Negativní projevy existence sociálně vyloučených a lokalit 
ohrožených sociálním vyloučením 

 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

S4: 

Široká síť sociálních a navazujících služeb 
poskytovaných v území 

Specifická a 
koordinovaná podpora 
pro řešení sociálně – 
vyloučených lokalit 
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plánováním Pardubického kraje a 
podporou sociálních služeb v území MAS 
prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO 

7 O3: 

Aktivní podpora občanů a organizací, které 
se aktivně zapojují do aktivit občanské 
společnosti (účastí na zastupitelstvech, 
vedením spolků, dary, dobrovolnickou 
činností, atd.), např. na základě dobré 
praxe MAS ORLICKO v preferenčním 
zvýhodnění těchto subjektů při hodnocení 
překládaných projektů ze strany 
podnikatelské sféry a snaha o uplatňování 
těchto principů i u dalších subjektů (např. 
daňové úlevy, atd.) a příklady dobré praxe 
občanské angažovanosti 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

O6: 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.) 

W8: 

Nedostatečné ocenění občanů, kteří nezištně přispívají 
komunitě (spolky, občané, …), Nedostatečná, nebo vzhledem 
k cílové skupině neadekvátní prezentace přirozených autorit  

W9:  

Stárnoucí management   NNO 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

 

Ocenění občanů 
přispívajících komunitě 

 

8 O2: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

O3: 

Aktivní podpora občanů a organizací, které 
se aktivně zapojují do aktivit občanské 
společnosti (účastí na zastupitelstvech, 
vedením spolků, dary, dobrovolnickou 
činností, atd.), např. na základě dobré 
praxe MAS ORLICKO v preferenčním 
zvýhodnění těchto subjektů při hodnocení 

W11: 

Nedostatek kvalitních absolventů a odborníků a jejich 
odchod z oboru (sociální služby, vzdělávání) 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

 

Ocenění občanů 
v celospolečensky 
nedoceněných oborech. 
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překládaných projektů ze strany 
podnikatelské sféry a snaha o uplatňování 
těchto principů i u dalších subjektů (např. 
daňové úlevy, atd.) 

O6: 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.) 

T10: 

Nedocenění osob pracujících v sociálních 
službách, práci s mládeží, školství, službách 
pro pořádek a čistotu, atd. 

9 O2: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

T6: 

Malá celospolečenská prestiž a povědomí o 
dobrovolnictví 

W7: 

Nízká dobrovolnická aktivita v soukromé i firemní sféře 

W12: 

Nedostatečné kapacity i připravenost systému pro vzdělávání 
žáků se SVP a ohrožených školním neúspěchem 
(bezbariérovost, pomůcky, vzdělávání pedagogů, metodické 
vedení, asistenti, …) 

S2: 

Existence velkého počtu aktivních 
neziskových organizací, poskytovatelů 
sociálních a navazujících služeb, škol a 
školských zařízení, církví a dalších aktérů 
komunitního života s širokým spektrem 
působení a zájmem o spolupráci a rozvoj 
svých aktivit a služeb ve prospěch dalšího 
rozvoje regionu 

Rozvoj dobrovolnictví 

11 T13: 

Zánik tradičních akcí místního a 
regionálního významu 

T14 

Omezení nabídky kulturního a 
společenského vyžití v regionu s 
negativními důsledky na jeho atraktivitu 
pro obyvatele 

W3: 

Značný podíl domácností vykazujících prvky ekonomického 
strádání a chudoby, rostoucí zadluženost obyvatel 

 

 

S3: 

Podpora spolkového života a udržení živého 
venkova je prioritou obyvatelstva v území i 
jejich starostů 

S6: 

Bohatá nabídka kulturního vyžití v území 

S9: 

Živoucí tradice a místní zvyky v území 

Podpora akcí místního a 
regionálního významu 

12 T13: 

Zánik tradičních akcí místního a 
regionálního významu 

T14: 

W15: 

Nedostatečné zázemí pro činnost spolků a chybějící nebo 
zastaralé vybavení pro společenské akce 

W30: 

S3: 

Podpora spolkového života a udržení živého 
venkova je prioritou obyvatelstva v území i 
jejich starostů 

Investice pro rozvoj 
občanské společnosti   
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Omezení nabídek kulturního a 
společenského vyžití v regionu 
s negativními důsledky na jeho atraktivitu 
pro obyvatele 

Nedostatečné zázemí a vybavení objektů 
občanské vybavenosti /sportoviště, dětské hřiště, 
knihovny,…) 

13 T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO  

T16: 
Velmi nízký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

W13: 

Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými 
výsledky  

W:22 

Nedostatečné materiálně-technické zázemí a vybavení škol a 
školských zařízení (především pro výuku technických, 
řemeslných a přírodovědných oborů), nedostatečná 
provázanost výuky jejich předmětů s praxí a kariérním 
profilem žáka 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

S8: 

Školy a školská zařízení jsou významnými 
aktéry pro-komunitního života obce 

S15: 

Malotřídní školy a školy se spoji ve třídách 
přináší individuální přístup k žákům, ale také 
soudržnost kolektivu a osvojování sociálních 
kompetencí 

Optimální všestranný 
rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ 
v celém spektru 
praktických činností a 
dovedností 

14 T9: 

Neřešená problematika kariérního rozvoje 
pedagogů a prevence syndromu vyhoření 
ve školství a sociálních službách 

T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO 

T16: 
Velmi nízký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

W13: 

Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými 
výsledky  

 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

S8: 

Školy a školská zařízení jsou významnými 
aktéry pro-komunitního života obce 

S15: 

Malotřídní školy a školy se spoji ve třídách 
přináší individuální přístup k žákům, ale také 
soudržnost kolektivu a osvojování sociálních 
kompetencí 

Vzdělávání pedagogů ke 
zvýšení účinnosti 
opatření 1.3.1. 
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15 T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

W12:  

Nedostatečné kapacity i připravenost systému pro vzdělávání 
žáků se SVP a ohrožených školním neúspěchem 
(bezbariérovost, pomůcky, vzdělávání pedagogů, metodické 
vedení, asistenti, …) 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky 

Odstranění fyzických 
překážek vzdělávání 
žáků se SVP   

16 T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO 

T9: 

Neřešená problematika kariérního rozvoje 
pedagogů a prevence syndromu vyhoření 
ve školství a sociálních službách 

T16: 
Velmi nízký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

W12:  

Nedostatečné kapacity i připravenost systému pro vzdělávání 
žáků se SVP a ohrožených školním neúspěchem 
(bezbariérovost, pomůcky, vzdělávání pedagogů, metodické 
vedení, asistenti, …) 

W13:  

Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými 
výsledky  

 

 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

S7: 

Existence příkladů spolupráce ve vzdělávání 
(škola – firma), zavádění inovativní nabídky 
vzdělávání a mimořádných úspěchů na poli 
vědy a výzkumu studentů škol v území MAS 
ORLICKO 

Posílení kapacity 
účastníků vzdělávání 

17 T15: 

Klesající populační křivka ve věkových 
kategoriích žáků 15 – 21 let (do roku 2020) 

 

T16: 

 Velmi nízký podíl obyvatel s 
vysokoškolským vzděláním. 

W5: 

Nedostatečné zkušenosti, příklady dobré praxe a intenzita 
v oblasti spolupráce v území při řešení otázek vzdělávání, 
sociálních služeb, zaměstnanosti, občanské vybavenosti a 
volnočasových aktivit. 

W20: 

Nedostatečná informovanost a personální kapacity pro 
monitorování dotačních podmínek a vedení agendy spojené 

S7: 

Existence příkladů spolupráce ve vzdělávání 
(škola - firma), zavádění inovativní nabídky 
vzdělávání a mimořádných úspěchů na poli 
vědy a výzkumu studentů škol v území MAS 
ORLICKO 

S12 

Zkušenosti MAS ORLICKO s animační, 
administrační a poradenskou činností 

Podpora spolupráce, 
síťování a posilování 
absorpční kapacity 
území 
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s čerpáním dotací především u škol, školských zařízení a 
neziskových organizací 

W29: 

Nesoulad mezi požadavky trhu práce a trhu absolventů (jak 
faktický nedostatek absolventů technických a 
přírodovědných oborů a oborů služeb a řemesel, tak 
nedostatečná kvalifikace absolventů těchto oborů) 

S16: 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
spolupráce škol / školských zařízení a firem při 
řešení otázek propagace a náboru, vzdělávání 
i zajišťování odborného výcviku studentů. 
Zájem firem i škol o aplikaci prvků duálního 
vzdělávání a rozvoj spolupráce s univerzitami i 
ekonomickými subjekty 

18 O7: 

Existence pilotních projektů zaměřených na 
diagnostické nástroje pro kariérní 
poradenství žáků v rámci Pardubického 
kraje 

W12: 

Nedostatečné kapacity i připravenost systému pro vzdělávání 
žáků se SVP a ohrožených školním neúspěchem 
(bezbariérovost, pomůcky, vzdělávání pedagogů, metodické 
vedení, asistenti, …) 

W13: 

Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými 
výsledky  

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

 

Podpora zavádění 
diagnostických nástrojů 
pro kariérní poradenství 

19 O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání  

O6: 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.)  

T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO 

 

W23: 

Nedostatečné využití potenciálu formálního vzdělávání 
k budování regionální identity 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

S8: 

Školy a školská zařízení jsou významnými 
aktéry pro-komunitního života obce 

S13: 

Existence subjektů v území a zájem o aktivní 
podporu regionálního vzdělávání 

Posílení komunitní a 
regionální role 
vzdělávání 

20 O2: 

Existence příkladů dobré praxe v oblasti 
inovací ve vzdělávání a v oblasti sociálních 
inovací  

W27: 

Nedostatečná nebo absentující nabídka vzdělávání pro 
občany (rodiče dětí), kteří kladou na vzdělávání mimořádné 
požadavky 

S14: 

Existence zdrojů v území pro vznik škol a 
školních zařízení s inovativní nabídkou 
vzdělání a existence pilotních projektů 

Podpora inovací ve 
vzdělávání 
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O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

T11: 

Negativní vztah široké veřejnosti ke 
změnám, obava ze změn a inovací (např. ve 
školství) 

21 T7: 

Právní a finanční tlak na omezování 
základního školství v menších obcích území 
MAS ORLICKO 

T16: 
Velmi nízký podíl obyvatel 
s vysokoškolským vzděláním 

 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání 

W2: 

Negativní projevy existence sociálně vyloučených aktivit a 
lokalit ohrožených sociálním vyloučením 

W3: 

Značný podíl domácností vykazujících prvky ekonomického 
strádání a chudoby, rostoucí zadluženost obyvatel 

W13: 

Nízký podíl žáků (studentů) v území s nadprůměrnými 
výsledky  

W14: 

Nedostatečné vybavení škol a školských zařízení pro 
bezplatnou nabídku volnočasových aktivit v rámci 
neformálního vzdělávání 

W:22 

Nedostatečné materiálně-technické zázemí a vybavení škol a 
školských zařízení (především pro výuku technických, 
řemeslných a přírodovědných oborů), nedostatečná 
provázanost výuky jejich předmětů s praxí a kariérním 
profilem žáka  

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 
směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

 S8: 

Školy a školská zařízení jsou významnými 
aktéry pro-komunitního života obce 

S15: 

Malotřídní školy a školy se spoji ve třídách 
přináší individuální přístup k žákům, ale také 
soudržnost kolektivu a osvojování sociálních 
kompetencí 

Další neformální a 
zájmového vzdělávání 

22 T5: 

Nízké právní vědomí obyvatelstva na úseku 
občanského práva 

T17: 

W3: 

Značný podíl domácností vykazujících prvky ekonomického 
strádání a chudoby, rostoucí zadluženost obyvatel 

W10: 

S5: 

Dobrá dostupnost, otevřenost a zájem škol a 
školských zařízení o nové trendy, projekty, 
vzdělávání a možnosti svého dalšího rozvoje 

Nabídka celoživotního 
vzdělávání 
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Stagnace osobního rozvoje obyvatel v 
celoživotním procesu (ve vzestupné 
tendenci v korelaci s dobou od ukončení 
vzdělání) 

O4: 

Využití finančních prostředků EU na 
realizaci projektů v oblasti S, N a D služeb, 
školství a celoživotního vzdělávání  

O6: 

Existence dalších finančních zdrojů (nadace, 
projekty, programy, granty, atd.) 

Nedostatečný zájem široké veřejnosti o celoživotní 
vzdělávání a neochota za něj platit 

W28: 

Nedostatečný přístup k nabídce celoživotního vzdělávání 
v území 

směrem ke zvýšení kvality výuky a přínosu pro 
komunitu 

  

 Investiční rozvoj území: Analýza TOWS 

Č. Příležitosti / Ohrožení Slabé stránky Silné stránky Vhodná opatření a 
aktivity 

1 T3 

Nedostatek finančních prostředků z RUD a z 
dotací na investice 

O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

 

W10 

Vysoké provozní náklady a špatný technický stav 
některých objektů ve vlastnictví obce a potřeba jejich 
modernizace 

W11 

Nedostatečné finanční prostředky na modernizaci, 
zkvalitňování a rozšiřování nabídky pro kulturní, 
sportovní a společenské vyžití v obcích 

W17 

Nízká energetická účinnost veřejných i soukromých 
objektů 

S1 

Spojité území, historicky a správně kompaktní, se 
zastoupením obcí všech velikostních kategorií 
obcí v území 

S6 

Bohaté kulturní a sportovní vyžití v obcích, 
zaštítěné jak obcemi, tak neziskovými 
organizacemi a církvemi v území 

Kulturní, sportovní a 
společenský život a péče 
o obecní majetek 

2 O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

W12 

Nedostatečné finance na údržbu a péči o veřejná 
prostranství (zeleň, centra obcí, mobiliář, …) 

S1 

Spojité území, historicky a správně kompaktní, se 
zastoupením obcí všech velikostních kategorií 
obcí v území 

Veřejná prostranství a 
zeleň 
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3 T3 

Nedostatek finančních prostředků z RUD a z 
dotací na investice 

W15 

Nevyřešená problematika změny demografické křivky 
ve vazbě na zajištění optimalizace mateřského a 
základního školství i služeb péče o děti  

 Dostupné a kvalitní 
zázemí pro vzdělávání a 
služby péče o děti 

4 O5 

Soustředěná podpora státu v části regionu 

W16 

Nedostatečná nabídka sociálního a startovacího bydlení 

W17 

Nízká energetická účinnost veřejných i soukromých 
objektů 

S1 

Spojité území, historicky a správně kompaktní, se 
zastoupením obcí všech velikostních kategorií 
obcí v území 

S10 

Zájem obyvatel o život na venkově a v obcích 
(potřeba budování ploch pro bydlení) 

Dostupné bydlení 

5 O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

T3 

Nedostatek finančních prostředků z RUD a z 
dotací na investice 

W1 

Území není plně odkanalizováno (kanalizace je plně 
dostupná ve městech a centrálních částech obcí), 
značný podíl kanalizace je řešen bez čistění odpadních 
vod 

W2 

Malý podíl plynofikace, především v severní části území  

W3 

Část obcí v severní části ORP Žamberk je v období 
letních měsíců ohrožena nedostatkem pitné vody 

W4 
Zastaralá infrastruktura veřejného osvětlení a místního 
rozhlasu. Špatné pokrytí mobilním signálem 20% obcí 
v území 

W20 

Nedostatečné zajištění materiálně-technického 
vybavení záchranných složek obcí 

S2 

Bezproblémové zásobování pitnou vodou na 
většině území 

Technická infrastruktura 
obcí 

6 T4 

Zvyšování daňové zátěže živnostníků 

W9 

Omezování dostupnosti služeb v obcích a jejich udržení 
pouze za cenu dotací obcí 

S7 

Dobré zkušenosti na poli spolupráce a 
propojování služeb za účelem udržení nabídky 

Základní služby v obcích 
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služeb v obcích (KONZUM, obchodní družstvo - 
Česká pošta) 

7 O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

O3 

Výstavba R35 a přivaděčů 

O4 

Využití dotačních prostředků z EU na 
spolufinancování infrastruktury 

T1 

Zvýšení zatížení obcí tranzitní dopravou v 
souvislosti s výstavbou R35 a přivaděčů 

T3 

Nedostatek finančních prostředků z RUD a z 
dotací na investice 

T6 

Útlum jiných druhů dopravy (např. železniční) 

W5 

Nedostatek bezpečnostních prvků v dopravě a 
nedostatečné finanční prostředky k jejich realizaci 

W8 

Pouze cca 8% místních komunikací je ve výborném 
stavu 

S4 

Dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou v 
rámci území. Snaha obcí a provozovatelů veřejné 
dopravy o spolupráci a optimalizaci spojů. 

Obnova místních 
komunikací 

8 O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

O3 

Výstavba R35 a přivaděčů 

O4 

Využití dotačních prostředků z EU na 
spolufinancování infrastruktury 

T1 

Zvýšení zatížení obcí tranzitní dopravou v 
souvislosti s výstavbou R35 a přivaděčů 

T6 

W5 

Nedostatek bezpečnostních prvků v dopravě a 
nedostatečné finanční prostředky k jejich realizaci 

S3 

Dobrá dopravní dostupnost území, existence 
významného železničního uzlu s moderním 
železničním terminálem a napojením na 
mezinárodní vlakové spoje a dostupná tranzitní 
veřejná autobusová doprava 

Zvýšení bezpečnosti v 
dopravě 
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Útlum jiných druhů dopravy (např. železniční) 

9 O1 

Společná historie a hranice s Polskem 

O2 

Zkušenosti s realizací projektů 

O4 

Využití dotačních prostředků z EU na 
spolufinancování infrastruktury 

W6 

Malé využití potenciálu cyklodopravy residenty v území 
a nedostatečná infrastruktura řešící bezpečnost, 
komfort a spojitost území v cyklodopravě 

W7 

Nedostatečné využití inovativních a moderních 
technologií pro snižování ekologické zátěže území 

S4 

Dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou v 
rámci území. Snaha obcí a provozovatelů veřejné 
dopravy o spolupráci a optimalizaci spojů 

S5 

Rozvíjející se síť cyklostezek a cyklotras a 
existence všeobecně přijímané a projednané 
koncepce cyklodopravy v území 

Rozvoj cyklodopravy 

10 O4 

Využití dotačních prostředků z EU na 
spolufinancování infrastruktury 

T5 

Nedostatečné využívání obnovitelných zdrojů 
energie v oblasti dopravy  

T7 

Malá podpora aplikovaného výzkumu ve 
vazbě na využití moderních technologií 

W6 

Malé využití potenciálu cyklodopravy residenty v území 
a nedostatečná infrastruktura řešící bezpečnost, 
komfort a spojitost území v cyklodopravě 

W7 

Nedostatečné využití inovativních a moderních 
technologií pro snižování ekologické zátěže území 

S4 

Dobrá dopravní dostupnost veřejnou dopravou v 
rámci území. Snaha obcí a provozovatelů veřejné 
dopravy o spolupráci a optimalizaci spojů 

Rozvoj ekologické a 
bezbariérové dopravy 

11 T2 

Zkreslený pohled široké veřejnosti na aktivity 
církví zejména s ohledem na církevní restituce 

 

W13 

Velký podíl historického, kulturního a sakrálního 
dědictví není přístupný veřejnosti  

W14 

Špatný hmotný stav kulturně-architektonického a 
sakrálního dědictví a nedostatečná znalost jeho rozsahu 
a potřeb 

W18 

Neznalost (nedostatečné povědomí) široké veřejnosti o 
hodnotě sakrálního dědictví v území 

S8 

Významné historické, sakrální a kulturní dědictví 
v podobě movitého a nemovitého majetku církví, 
soukromých i neznámých vlastníků 

Kulturní a sakrální 
dědictví regionu 
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5.4. Specifické cíle, opatření a aktivity a jejich indikátory výsledku 
a výstupu 

V NÁSLEDUJÍCÍM TEXTU JE PRO KAŽDOU ZE ČTYŘ KLÍČOVÝCH 

OBLASTÍ UVEDEN POPIS: 

• PODOBLASTÍ 

• SPECIFICKÝCH CÍLŮ 

• OPATŘENÍ  

• AKTIVIT (OPERACÍ)  

• MĚŘITELNÝCH INDIKÁTORŮ VÝSLEDKŮ A  

VÝSTUPŮ 

U DÍLČÍCH OPATŘENÍ JE UVEDENA TAKÉ VAZBA NA DALŠÍ 

OPATŘENÍ STRATEGIE TAM, KDE JE ŽÁDOUCÍ KORELACE 

JEDNOTLIVÝCH INTERVENCÍ.  

 

 

Opatření, u kterých MAS předpokládá implementaci formou realizace programových rámců, jsou označena 
podbarvením celého pole opatření, takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Opatření, u kterých MAS v okamžiku schválení strategie předpokládá realizaci prostřednictvím dalších 
projektů z dalších OP (např. OP VVV), případně dalších zdrojů, jsou označena podbarvením čísla opatření 
takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Opatření, u kterých MAS v okamžiku schválení strategie nepředpokládá realizaci, jsou zobrazena 
bez podbarvení, takto: 

1.3.1. 

Optimální všestranný rozvoj žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém spektru praktických 
činností a dovedností 

 

Tato část je zpracována dle aktuálního známého rozsahu OP a jejích způsobilých výdajů a může se dle potřeby 
měnit se změnou OP. 
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5.1.2. Klíčová oblast 1: Lidé a občanská společnost 

Podoblast Podoblast Podoblast Podoblast 

1.1.    1.2. 1.3. 1.4. 

Služby prevence a inkluzívní 
podpory v území 

Rozvinutá občanská 
společnost 

Formální vzdělávání 
reflektující potřeby trhu i 
účastníků vzdělávání 

Neformální a celoživotní 
vzdělávání  

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

V území jsou realizovány a 
rozvíjeny služby a aktivity 
zaměřené na prevenci a 
omezování projevů sociálního 
vyloučení mezi obyvatelstvem 

V území existuje silná 
občanská společnost, 
území oceňuje organizace i 
občany, kteří jsou aktivní ve 
prospěch ostatních 

Vzdělávací procesy v území 
probíhají ve spolupráci a jsou 
založeny na reflexi potřeb 
všech jeho relevantních 
účastníků 

Podpořit rozvoj 
neformálního a 
zájmového vzdělávání a 
dostupného 
celoživotního vzdělávání 
s důrazem na spolupráci 
v území 

Opatření Opatření Opatření Opatření 

    

1.1.1. 1.2.1. 1.3.1. 1.4.1. 

Podpora provádění strategického 
plánování sociálních, 
doprovodných a navazujících 
služeb 

Podpora rozvoje 
neziskového sektoru 

Optimální všestranný rozvoj 
žáků MŠ, ZŠ a SŠ v celém 
spektru praktických činností 
a dovedností 

Další neformální a 
zájmové vzdělávání 

    

1.1.2. 1.2.2. 1.3.2. 1.4.2. 

Podpora stabilizace a rozvoje 
poskytovatelů sociálních a 
navazujících služeb 

Ocenění občanů 
přispívajících komunitě  

Vzdělávání pedagogů ke 
zvýšení účinnosti opatření 
1.3.1. 

Nabídka celoživotního 
vzdělávání  

    

1.1.3. 1.2.3. 1.3.3.  

Efektivní a kvalitní zázemí 
poskytovatelů služeb sociálního 
začleňování a prevence sociálního 
vyloučení  

Ocenění občanů v 
celospolečensky 
nedoceněných oborech 

Podpora spolupráce, síťování 
a posilování absorpční 
kapacity území 

 
    

1.1.4. 1.2.4. 1.3.4.  

Podpora poskytování služeb 
sociálního začleňování a prevence 
sociálního vyloučení v dostatečné 
kapacitě, kvalitě a komplexu 

Rozvoj dobrovolnictví 
Odstranění fyzický překážek 
ve vzdělávání žáků se SVP 

 
    

1.1.5. 1.2.5. 1.3.5.  

Komplexní podpora rozvoje 
sociálního podnikání v území 

Podpora akcí regionálního 
a místního významu 

Posílení kapacity účastníků 
vzdělávání   

    

1.1.6. 1.2.6. 1.3.6.  

Specifická a koordinovaná 
podpora pro řešení sociálně 
vyloučených lokalit 

Investice pro rozvoj 
občanské společnosti 

Podpora zavádění 
diagnostických nástrojů pro 
kariérní poradenství  

    

  1.3.7.  

 
 

Podpora inovací ve 
vzdělávání  

    

  1.3.8.  

  

Posílení komunitní a 
regionální role vzdělávání  
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5.1.3. Klíčová oblast 3: Investiční rozvoj území  

Podoblast Podoblast Podoblast 

3.1. 3.2. 3.3. 

Bezpečná, dostupná a funkční 
občanská vybavenost v obcích 

Kvalitní, bezpečná a ekologická 
doprava v území 

Kulturní a sakrální dědictví regionu 

Specifický cíl Specifický cíl Specifický cíl 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své 
občany bezpečné, zdravé a funkční 
životní podmínky v obcích. 

Region MAS ORLICKO zajišťuje pro 
své občany kvalitní, bezpečnou a 
ekologickou dopravu 

Region MAS ORLICKO zajišťuje 
zachování, obnovu a zpřístupnění 
kulturního a sakrálního dědictví regionu 

   

Opatření Opatření Opatření 

   

3.1.1. 3.2.1. 3.3.1. 

Kulturní, sportovní a společenský život 
a péče o obecní majetek 

Obnova místních komunikací Kulturní a sakrální dědictví regionu 

   

3.1.2. 3.2.2.  

Veřejná prostranství a zeleň Zvýšení bezpečnosti v dopravě  

   

3.1.3. 3.2.3.  

Dostupné a kvalitní zázemí pro 
vzdělávání a služby péče o děti 

Rozvoj cyklodopravy  

   

3.1.4. 3.2.4.  

Dostupné bydlení 
Rozvoj ekologické a bezbariérové 
dopravy 

 

   

3.1.5.   

Technická infrastruktura obcí   

   

3.1.6.   

Základní služby v obcích   
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Název a číslo: 3.1 Bezpečná, dostupná a funkční občanská vybavenost v obcích 

Specifický cíl: 
Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky 
v obcích.  

Indikátor výstupu 

ID Název MJ Hodnota 2023 

CLLD/1 
Projekty na posílení tradic, řemesel a regionální identity 
a lokální komunity 

Počet 50 

CLLD/3.1.4. Počet realizací ke zvýšení dostupnosti bydlení 
Počet 

bytových 
jednotek 

20 

CLLD/8 
Počet realizací zlepšení technické infrastruktury a 
revitalizace nevyužívaných objektů 

Počet 28 

CLLD/ 3.1.3.1 Počet zřízených dětských skupin Počet 2 

CLLD/ 3.1.3.2 

Počet podpořených zařízení péče o děti dle služby péče 
o děti podle zákona č. 455/1991 Sb., a spolky zajišťující 
péči o děti a předškolní vzdělávání dětí dle občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb. a zařízení péče o děti do 3 let 

Počet 3 

Indikátor výsledku: 

CLLD/3.1./V 
Podíl obcí v území, ve kterých byly realizovány aktivity 
směřující ke zlepšení občanské vybavenosti 

% 95 

 
 

Číslo a název: 3.1.1.  Kulturní, sportovní a společenský život a péče o obecní majetek 

TOWS: 1 

Popis operací:  

Opatření je zaměřeno na zajištění rozvoje kulturního, sportovního a společenského života 
v obcích a městech. Vhodnou aktivitou pro toto opatření je realizace komunitních center.  

Podporované aktivity – modernizace, stavebně-technické úpravy a vybavení v souvislosti se 
zvyšováním energetické účinnosti obecních objektů (MŠ, ZŠ, obecní úřady, kulturní domy) a 
další investice nutné k jejich efektivnějšímu, účelnějšímu využití v souladu se schválenými a 
plánovanými potřebami obcí a jejich občanů. 

Vazba na další 
opatření: 

1.3.8. Posílení komunitní a regionální role vzdělávání 

Číslo a název: 3.1.2. Veřejná prostranství a zeleň 

TOWS: 2 

Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na podporu aktivit následujících - revitalizaci zeleně, revitalizaci center 
obcí, zřízení a revitalizaci mobiliáře k posílení rekreační funkce lesa, k usměrnění 
návštěvnosti, k zajištění bezpečnosti apod., pořízení vybavení pro údržbu zeleně apod. 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.3. Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti 

TOWS: 3 
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Popis operací: 
Opatření je zaměřeno na zajištění dostatečné kapacity kvalitního a cenově dostupného 
zázemí pro formální vzdělávání a pro zajištění služeb péče o děti (dětské kluby, dětské 
skupiny, školní družiny, příměstské tábory, MŠ, ZŠ) 

Vazba na další 
opatření: 

Celá podoblast 1.3.  Formální vzdělávání reflektující potřeby trhu i účastníků vzdělávání 

2.4.1. - Vyvážené postavení žen a mužů na trhu práce a podpora pečujících osob 

Číslo a název: 3.1.4. Dostupné bydlení 

TOWS: 4 

Popis operací: 

Podporováno v tomto opatření pořízení a rekonstrukce bytů a bytových domů pro sociální a 
startovací bydlení, včetně doplňující zeleně v okolí budov a na budovách, např. zelené zdi a 
střechy, aleje, hřiště a parky do realizovaných projektů. 

Dále také investiční příprava ploch pro výstavbu bydlení v obcích (budování sítí a 
infrastruktury) 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.5. Technická infrastruktura obcí 

TOWS: 5 

Popis operací: 

V rámci opatření budou podporovány projekty zaměřené na řešení problémů s technickou 
infrastrukturou – zajištění kvalitního přenosu elektrické energie do obcí, pitné a kvalitní vody 
pro všechny občany, rekonstrukce a dobudování obecních vodovodů (studní, vrtů apod.), 
vybudovaní dešťových a splaškových kanalizací dle potřeb a efektivity v území, podpora 
rozvoje a zavádění komunikačních a informačních technologií, zajištění potřebného 
veřejného osvětlení (zejména v centrech obcí a na nebezpečných místech), bezpečnostní a 
informační systémy v obcích, varovné systémy, materiálně – technické vybavení pro IZS  
apod. 

Vazba na další 
opatření: 

Bez vazby na další opatření SCLLD. 

Číslo a název: 3.1.6. Základní služby v obcích 

TOWS: 6 

Popis operací: 

Podpora obcí v udržení a rozvoji služeb. Stavebně technické úpravy a vybavení maloobchodu 
v obcích. Společná komunikace s velkými provozovateli služeb a lokálními obchodními 
řetězci. Podpora nepotravinářských a doplňkových služeb pro obyvatele – stavebniny, 
pneuservis, opravárenství, účetní poradenství apod.  

Vazba na další 
opatření: 

2.1.3. Diverzifikace zemědělské výroby 
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8. 1. Popis integrovaného přístupu napříč programovými rámci a mezi 
opatřeními navzájem 

 

Tabulka 8.1-1 uvádí přehled využitých nástrojů pro realizaci CLLD napříč programovými rámci i využití dalších 
zdrojů – integrovaný přístup. Je zde vždy uvedena vazba strategického cíle (na úrovni klíčové oblasti), cíle 
specifického (na úrovni podoblasti) a opatření na konkrétní formu (nástroj) pro realizaci těchto cílů.  

Jako příklad uvádíme podoblast 1.4 Neformální a celoživotní vzdělávání.  

Zde je patrno, že implementace opatření 1.4.1. probíhá prostřednictvím (v tabulce zeleně IROP_4):  

• opatření IROP_4 Neformální a zájmové vzdělávání (opatření CLLD IROP), 

• animační činnosti MAS / OP VVV (Technická pomoc OP VVV), 

• projektu MAS Vlastní 1: Místní akční plány vzdělávání.  

Opatření 1.4.2. není v rámci CLLD ani dalších zdrojů implementováno (červený křížek ) 

Hierarchie cílů SCLLD 
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1  

IROP_4: 
Neformální a 
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vzdělávání 

Animační 
činnost MAS / 

OP VVV 
     

Vlastní 1: Místní akční 
plány vzdělávání 
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Tabulka 0–1: Integrovaný přístup napříč programovými rámci 
Hierarchie cílů SCLLD Přehled využitých nástrojů pro realizaci CLLD napříč programovými rámci i využitím dalších zdrojů 
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Implementace CLLD do Programových rámců 
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1.1. Služby prevence 
a inkluzívní podpory 

v území 

1          

2 

 

       Vlastní_2: Vysoký 
standard kvality služeb v 

území MAS ORLICKO 

3 

 

IROP_7: Komunitní 
centra 

       

IROP_6: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 

OPZ_1: Rozvoj 
služeb sociálního 

začleňování a 
prevence 
sociálního 
vyloučení 

4 
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IROP_6: 
Infrastruktura 

sociálních služeb 

  OPZ_2: Podpora 
sociálně 

vyloučených 
lokalit 
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IROP_8: 
Infrastruktura pro 
sociální podnikání 

  OPZ_3: Sociální 
podnikání 

    

1.2. - Rozvinutá 
občanská společnost 

1 

 

       Vlastní_6: Posilování 
kapacit NNO 
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     PRV/11 Občanská 
vybavenost 
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1.3. - Formální 
vzdělávání, 

reflektující potřeby 
trhu i účastníků 
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IROP_3: Vzdělávání 
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kompetencích 

Animační činnost 
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     Na 1.3.3.Vlastní 3: 
Kvalifikovaný trh 

absolventů                                                                                  
Na celé 1.3.    Vlastní_1: 

Místní akční plány 
vzdělávání 

2 

 

 Animační činnost 
MAS / OP VVV 
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 Animační činnost 
MAS / OP VVV 

    PRV/9 Projekty 
spolupráce 
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IROP_3: Vzdělávání 
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kompetencích 
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MAS / OP VVV 
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IROP_3: Vzdělávání 
v klíčových 

kompetencích 

Animační činnost 
MAS / OP VVV 
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 Animační činnost 
MAS / OP  VVV 

     

1.4. - Neformální a 
celoživotní 
vzdělávání  

1 

 

IROP_4: Neformální 
a zájmové 
vzdělávání 

Animační činnost 
MAS / OP VVV 

     Vlastní 1: Místní akční 
plány vzdělávání 
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2.1. - Rozvinutá 
zemědělská výroba a 

lesnictví  

1 

 

     PRV / 1 Rozvoj 
sektoru živočišné 
výroby a šlechtění 
PRV / 2 Zvyšování 
přidané hodnoty 

produktů zemědělské 
výroby 

PRV/10 Rozvoj 
sektoru živočišné a 

rostlinné výroby 

  

2 

 

     PRV / 3 Udržitelná a 
regionálně specifická 

rostlinná výroba 
PRV/10 Rozvoj 

sektoru živočišné a 
rostlinné výroby 

 Vlastní 5: Aktivity v rámci 
operační skupiny EIP 

3 

 

     PRV / 4 Diverzifikace 
a nové příjmy do 

zemědělské výroby 

  

4 

 

     PRV / 5 Investice do 
lesnických technologií 

a opracování dřeva 
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5 

 

      PRV/9 Projekty 
spolupráce 

 

2.2. - Dostupný a 
šetrný cestovní ruch 

1          

2          

2.3. - Fungující a 
rostoucí sektor 

nezemědělského 
podnikání 

1 

 

     PRV / 6 Podpora 
drobného 

nezemědělského 
podnikání 

  

2          

3          

4          

2.4. - Dobré 
příležitosti na trhu 
práce pro všechny 

1 

 

   OPZ_4: Prorodinná 
opatření 

    

OPZ_1: Rozvoj 
služeb sociálního 

začleňování a 
prevence 
sociálního 
vyloučení 

2          
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3.1. - Bezpečná, 
dostupná a funkční 

občanská 
vybavenost v obcích 

1          

2 

 

     PRV/11 Občanská 
vybavenost 

  

3 

 

IROP_5: Dostupná 
péče o děti 

    PRV/11 Občanská 
vybavenost 

  

4          

5 

 

     PRV/11 Občanská 
vybavenost 

  

6          

3.2. - Kvalitní, 
bezpečná a 

ekologická doprava 
v území 

1 

 

     PRV / 8 Zlepšení 
kvality polních cest 

  

2 

 

IROP_1: Bezpečné 
silnice a chodníky 

pro všechny 
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IROP_2: Komplexní 
podpora cyklistické 

dopravy 

       

4          

3.3. -               
Kulturní a sakrální 
dědictví regionu 

1 

 

      PRV/9 Projekty 
spolupráce 

Vlastní 4: Digitalizace 
kronik měst a obcí v 
území a digitalizace 

místních periodik a děl 
místních autorů 
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4.1. - Rozvoj 
etablovaných a 

inovativních 
produktů a služeb 
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     PRV / 7 Neproduktivní 
investice v lesích 

  

2 

 

     PRV / 7 Neproduktivní 
investice v lesích 

  

3 

 

     PRV / 7 Neproduktivní 
investice v lesích 

PRV/9 Projekty 
spolupráce 

 

4.2.- Péče o volnou 
krajinu 

1          

2          

3 

 

      PRV/9 Projekty 
spolupráce 

 

4.3. - Kvalitní životní 
prostředí v sídlech 

1          

2 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V následujícím obrázku jsou přehledně uvedena jednotlivá opatření implementovaná prostřednictvím OP i 

ta, která stojí mimo programové rámce. 
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Obrázek 0–1: Přehled implementovaných a neimplementovaných opatření SCLLD 
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Tabulka 8.1-2: Synergie mezi opatřeními SCLLD 
 

Vysvětlivky: 1 – synergie
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1. 1. 1.                   1 1   

1. 1. 2.                   1 1   

1. 2. 1.                       
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1. 2. 3.                       

1. 2. 4.                       

1. 2. 5.                       

1. 2. 6.                       

1. 3. 2.   1   1                 

1. 3. 3.   1 1 1 1                 

1. 3. 5.    1  1                 

1. 3. 6.    1  1                 

1. 3. 8.     1 1                 

1. 4. 2.                       

2. 1. 5.          1 1 1           

2. 2. 1.               1 1 1      
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2. 3. 3.       1       1        1 
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4. 3. 2.                       
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8.2. Programový rámec PRV 

Dle „Metodiky pro tvorbu Fichí místními akčními skupinami do Programového rámce Programu rozvoje 
venkova, který je součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje“ (dále jen „Metodika“) 
mohou MAS využít 2 operace PRV k realizaci svých CLLD:  
 

A. Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje 
Při realizaci strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) budou podporovány aktivity a 
činnosti (operace, projekty) připravené a realizované konečnými příjemci, které naplňují cíle SCLLD, 
jsou vybrané danou MAS a jsou zároveň financovatelné z PRV.  
 
V rámci operace 19.2.1 PRV budou prostřednictvím SCLLD MAS ORLICKO implementovány fiche PRV/1 
– PRV/8 programového rámce PRV. 
 

Čl. Nařízení PRV Fiche  
Podíl z indikativní 
alokace (Kč) 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 10 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. b) PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 10 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 5 000 000 

Čl. 19, odst. 1, písm. b) PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 5 000 000 

Čl. 26 PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 6 000 000 

Čl. 19, odst. 1., písm. b) PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 3 000 000 

Čl. 25 PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 2 000 000 

Čl. 17, odst. 1, písm. c) PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 5 487 830 

Celkem  46 487 830 

 
B. Operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny 

Pro realizaci projektů spolupráce bude podporována předběžná technická podpora, vlastní realizace 
projektů spolupráce mezi MAS a dalšími partnerstvími, jejichž výstupy překračují hranice území jedné 
MAS vč. zajištění jejich řízení. Technická příprava projektu spolupráce v první řadě umožní ověřit 
myšlenky projektu s potencionálními partnery a pomůže připravit dohodu o spolupráci. Budou 
podporovány jak projekty založené na spolupráci v rámci členského státu, tak projekty založené na 
spolupráci mezi územními celky v několika členských státech či ve třetích zemích.  
 
V rámci operace 19.3.1 PRV budou v SCLLD MAS ORLICKO implementovány projekty spolupráce MAS 
ORLICKO s dalšími MAS prostřednictvím fiche PRV/9 programového rámce PRV.  
 

Čl. Nařízení PRV Fiche  
Podíl z indikativní 
alokace (Kč) 

Čl. 44 PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 2 218 000 

Celkem  2 218 000 

 
Při případném navýšení alokace programového rámce PRV pro území MAS ORLICKO bude při 
rozdělování navýšených finančních prostředků kladen primárně důraz na plnění výsledkového 
indikátoru 94800 Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů.  
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MAS ORLICKO se při implementaci Programového rámce PRV zaměřilo na následující priority a opatření 
PRV: 

 
A. Fiche implementované prostřednictvím operace 19.2.1 

V rámci implementace operace 19.2.1 PRV je programový rámec PRV CLLD provázán na plnění 4 priorit 
Programu rozvoje venkova následovně: 
 
1) Priorita 2 (P2) - Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů 

zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného 
obhospodařování lesů 

 
K plnění cílů priority 2, zejména prioritní oblasti 2A Zlepšení hospodářské výkonnosti všech 
zemědělských podniků a usnadnění jejich restrukturalizace a modernizace, zejména za účelem zvýšení 
míry účasti na trhu a orientace na trh, jakož i diverzifikace zemědělských činností a v souladu s: 

•  čl. 17, odst. 1. a) Nařízení PRV Investice do zemědělských podniků přispěje implementace následujících 
fichí CLLD: 

• PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

• PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

• čl. 17, odst. 1. c) Nařízení PRV Zemědělská infrastruktura přispěje implementace následující fiche CLLD: 

• PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

K plnění cílů priority 2, zejména prioritní oblasti 2C Zlepšení ekonomické výkonnosti lesního 
hospodářství a v souladu s: 

• čl. 26 Nařízení PRV Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich 
mobilizace a uvádění na trh přispěje implementace následující fiche CLLD: 

• PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

 
2) Priorita 3 (P3) - Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování produktů a jejich uvádění 

na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství 

 
K plnění cílů priority 3, zejména prioritní oblasti 3A Zlepšení konkurenceschopnosti prvovýrobců jejich 
lepším začleněním do zemědělsko-potravinářského řetězce prostřednictvím programů jakosti, 
přidáváním hodnoty zemědělským produktům a podporou místních trhů a krátkodobých řetězců, 
seskupení a organizací producentů a mezioborových organizací a v souladu s:  

• čl. 17, odst. 1. b) Nařízení PRV Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů přispěje 
implementace následující fiche CLLD: 

• PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

 
3) Priorita 4 (P4) - Obnova, ochrana a zlepšování ekosystémů závislých na zemědělství a lesnictví 

 

K plnění cílů priority 4, zejména prioritní oblasti 4C Předcházení erozi půdy a lepší hospodaření s půdou 
(podpora má vedlejší efekt na prioritní oblast 4A Obnova, zachování a posílení biologické rozmanitosti, 
včetně oblastí sítě Natura 2000, oblastí s přírodními či jinými zvláštními omezeními a zemědělství 
vysoké přírodní hodnoty, i stavu evropské krajiny) a v souladu s:  

• čl. 25 Nařízení PRV Neproduktivní investice v lesích přispěje implementace následující fiche CLLD: 

• PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 
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4) Priorita 6 (P6) – Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a podpora hospodářského rozvoje ve 
venkovských oblastech 

K plnění cílů priority 6, zejména prioritní oblasti 6A Usnadnění diverzifikace, vytváření malých podniků 
a pracovních míst a v souladu s:  

• čl. 19, odst. 1. b) Nařízení PRV Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností 
přispěje implementace následujících fichí CLLD: 

• PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 
• PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání  

 
B. Projekty spolupráce implementované prostřednictvím operace 19.3.1 

Projekty spolupráce mezi MAS ORLICKO, z.s. a jinými MAS z České republiky či Evropské unie budou 
implementovány prostřednictvím fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO. Navrhovaná fiche je 
v souladu s čl. 44 Nařízení PRV Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER.  
 

Opatření k podpoře realizace cílů PRV mimo programový rámec PRV 
Mimo programový rámec PRV hodlá podpořit MAS vlastním projektem 5 Aktivity v rámci operační 
skupiny EIP činnost rodící se operační skupiny EIP na svém území jako partner. MAS působí jako jeden 
z iniciátorů zapojení se do této platformy a účastní se jednání se zemědělci. V listopadu 2015 byl 
založen Zemědělský Klastr ORLICKO z. s., jehož je MAS ORLICKO přidruženým členem. V rámci tohoto 
klastru vznikne operační skupina složená ze zemědělců a zástupců vědeckovýzkumných institucí, jež 
bude řešit konkrétní výzkumný úkol vycházející z potřeb zemědělců z území.  Zástupce MAS 
komunikuje také s vybraným brokerem a v budoucnosti bude hrát v součinnosti s ním animační a 
koordinační roli při přípravě inovačního projektu. MAS hodlá zemědělce zapojené do aktivit EIP 
bonifikovat v rámci vyhlašovaných dotačních výzev na úrovni MAS. Po ukončení projektu bude zastávat 
také pozici informování a poradenství v oblasti dotačních výzev PRV z národního kola (operace 4.1.1 
Investice do zemědělských podniků a 16.2.1 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií 
v zemědělské prvovýrobě).  
 
Realizace tohoto projektu přispěje k plnění priority Priorita 1 (P1) - Podpora předávání znalostí a inovací v 

zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech.  
 
 
Aktualizace Programového rámce PRV po střednědobém hodnocení 

V 1. polovině roku 2019 byla zpracována mid-term evaluace, ze které vyplynulo několik klíčových 
zjištění, na základě kterých došlo k úpravě programového rámce PRV.  

Klíčová zjištění Změna SCLLD Odkaz v mid-term 

evaluaci (odkaz a strana) 

FICHE jsou realizovány s velmi odlišnou 
úspěšností. Vyčerpány jsou FICHE č. 1, 3 
a 6 – kdy v rámci FICHE č. 1 a 3 je 
prokázána trvalá absorpční kapacita 
přesahující významně alokaci FICHÍ.  
 
Důležitým závěrem v rámci evaluace je 
konstatování, že alokace byla rozdělena 
do vysokého počtu FICHÍ, což 
neúměrně navyšovalo administrativní 
zatížení a současně nepřinášela 
přidanou hodnotu žadatelů 
(roztříštěnost animační činnosti atd ….) 

Nevyčerpané prostředky FICHE PRV/ 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 využít na FICHE 

s prokázanou absorpční kapacitou 

(viz níže 2 nové FICHE). 

http://mas.orlicko.c

z/Prezentace/Doku

menty/05d667d4d3

b62b.pdf, str. 49, 

108 

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
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Z tohoto důvodu je doporučeno zúžit 
další realizaci programového rámce na 
max. 3 FICHE, v oblastech s prokázanou 
absorpční kapacitou, v rámci kterých 
bude žadatelům poskytnuta potřebná a 
adresná animační podpora. 
 

V rámci území byly identifikovány další 
potřeby v oblasti občanské vybavenosti a 
zajištění bezpečnosti v obcích (veřejná 
prostranství, základní a mateřské školy, 
zázemí pro spolkovou činnost,  ….) které  
by bylo možné podpořit v rámci článku 20 
PRV. 

Zpracování NOVÉ FICHE PRV/11 
Občanská vybavenost.  
 
 

http://mas.orlicko.c

z/Prezentace/Doku

menty/05d667d4d3

b62b.pdf, str. 26-29, 

108 

 

FICHE jsou realizovány s velmi odlišnou 
úspěšností. Vyčerpány jsou FICHE č. 1, 3 
a 6 – kdy v rámci FICHE č. 1 a 3 je 
prokázána trvalá absorpční kapacita 
přesahující významně alokaci FICHÍ.  
Další FICHE byla realizována s velmi 
malou, nebo nulovou úspěšností a 
kancelář k nim aktuálně neeviduje 
potřebnou absorpční kapacitu. 

Podporu rostlinné a živočišné výroby 
(článek 17.1.a) a to v rámci JEDNÉ 
/NOVÉ/ SLOUČENÉ FICHE PRV/10 
Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné 
výroby – dříve FICHE PRV 1 a PRV 3. 
(úpravy z titulu vhodného 
technického nastavení FICHÍ ne 
z pohledu problémů a potřeb území). 
V rámci FICHE také provést navýšení 
alokace. 

http://mas.orlicko.c

z/Prezentace/Doku

menty/05d667d4d3

b62b.pdf, str. 39 – 

40, 108 

 
Na základě těchto změn došlo i ke zrušení FICHE PRV/4, 7 a 8 v Programovém rámci PRV. Všechny 3 
FICHE byly vyhlášeny ve Výzvě MAS č. 3 dne 16. 5. 2018. V těchto FICHÍ nebyl podpořen ani jeden 
projekt.  
Zrušení FICHÍ/ přesun nevyčerpané alokace z jednotlivých FICHÍ bylo důkladně projednáváno na 
několika jednáních: 

• 15. 11. 2018 – Rada MAS projednala dílčí evaluaci programového rámce PRV (posouzení aktuální 
situace) a projednala harmonogram realizace programového rámce PRV, kde jedním z bodů bylo 
zmapování potřeb v opatření s převisem žádostí (rostlinná a živočišná výroba) a pro čl. 20. 

• 29. 11. 2018 -  Valná hromada MAS projednala navržené pokračování v realizaci programového rámce 
PRV a s navrženým postupem Rady MAS souhlasí. 

• 15. 4. 2019  
– Rada MAS bere na vědomí průběžné výsledky mid-term evaluace v rozsahu části A-B-C1, C2 
- Rada MAS projednala výsledky mapování potřeb území MAS vzhledem k čl. 20 a čl. 17.1a. a pro další 

přípravu změny programového rámce PRV určila poměr disponibilní alokace ke dni změny 
programového rámce PRV na: pro čl. 20 – 70,97% a pro čl. 17..a – 29,03%. Disponibilní alokace je 
tvořena zůstatky FICHE z PRV/2,4,5,6,7,8,9. Zůstatek FICHE PRV/1,3 není předmětem přealokace. 

• 15. 5. 2019 – z jednání pracovní skupiny č. 3 vyplynul požadavek na sloučení FICHE PRV/1 a PRV/3 a 
vytvoření nové FICHE pro živočišnou a rostlinnou výrobu. 

• 16. 5. 2019 – na základě výsledků mapování potřeb území (3/2019) bylo pracovní skupinou č. 4 
prodiskutováno, že do programového rámce PRV bude zapracována nová FICHE k čl. 20 na aktivity A,B,C 
a F. Manažerka PRV byla pověřena ke zpracování nové FICHE pro čl. 20 dle výsledků jednání a 
předložením této FICHE Radě MAS ke schválení. 

• 28. 5. 2019 – Rada MAS byla informována o pokroku ve věci přípravy programového rámce PRV a byla 
seznámena s průběhem jednání pracovních skupin, kde byla projednána struktura jednotlivých FICHÍ 
PRV 10 a 11. Rada MAS bere na vědomí postup přípravy změny programového rámce PRV a souhlasí 
s předložením přímo VH – v souladu s výsledky jednání PS. 

http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
http://mas.orlicko.cz/Prezentace/Dokumenty/05d667d4d3b62b.pdf
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• 27. 6. 2019 – v souladu s výsledky evaluace Strategie CLLD a v souladu s výsledky projednání potřeb 
území Valná hromada MAS ORLICKO schvaluje změnu Strategie CLLD MAS ORLICKO v předloženém 
rozsahu 
                  

Čl. Nařízení PRV Fiche  
Podíl z indikativní 
alokace (Kč) 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 6 200 378 

Čl. 17, odst. 1, písm. b) PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 1 626 350 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 5 058 828 

Čl. 19, odst. 1, písm. b) PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 0 

Čl. 26 PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 1 152 642 

Čl. 19, odst. 1., písm. b) PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 2 915 298 

Čl. 25 PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 0 

Čl. 17, odst. 1, písm. c) PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 0 

Čl. 44 PRV/9 Projekty spolupráce 0 

Čl. 17, odst. 1, písm. a) PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby 11 990 144,45  

Čl. 20 PRV/11 Občanská vybavenost 19 762 229,55 

Celkem  48 705 870  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

39 
 

5.1.4. Fiche PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

Název fiche PRV/1 Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských 
podniků  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 
9. 2019 byla alokace této fiche upravena dle poměru čerpání. Pro další realizaci programového rámce byla 
zpracována nová fiche PRV/10 na podporu živočišné a rostlinné výroby.  

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v živočišné výrobě. Opatření jsou zaměřena na 
posílení role, ekonomické stability a produktivity podniků živočišné výroby.  

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě: 

• investice do zemědělských staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice do pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

• investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku  
V rámci fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace 

• zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

• Princip podpory zkvalitnění genetického materiálu chovů 

• Princip velikosti podniku  

• Princip věku žadatele 

• Princip ochrany zemědělského půdního fondu (realizací projektu nedochází k vyjmutí půdy ze 
zemědělského půdního fondu)  

• Princip aktivního zemědělce 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip podpory živočišné výroby 

• Princip podpory chovu pasených býložravců 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 
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Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0  6  16 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0  0,5 3 

 

5.1.5. Fiche PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

Název fiche PRV/2 Zvyšování přidané hodnoty produktů zemědělské výroby 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 17, odstavec 1, písmeno b) Zpracování a uvádění na trh 
zemědělských produktů 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 
9. 2019 byla snížena alokace na hodnotu závazkovaných projektů a nevyčerpané alokace této fiche přerozdělena 
na fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE /PRV/10 a 11). 

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov pro zvyšování přidané hodnoty produktů 
živočišné a rostlinné výroby a jejich uvádění na trh.   

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají zpracování, uvádění na trhu nebo vývoje zemědělských produktů 
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU nebo bavlny, s výjimkou produktů rybolovu, přičemž výstupem 
procesu produkce může být produkt, na nějž se uvedená příloha nevztahuje. 

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

• výstavba a rekonstrukce budov (včetně nezbytných manipulačních ploch) 

• pořízení strojů, nástrojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení, značení 
výrobků (včetně technologií souvisejících s dohledatelností produktů) 

• investice související se skladováním zpracovávané suroviny, výrobků a druhotných surovin vznikajících při 
zpracování 

• investice vedoucí ke zvyšování a monitorovaní kvality produktů 

• investice související s uváděním zemědělských a potravinářských produktů na trh (včetně marketingu) 

• investice do zařízení na čištění odpadních vod ve zpracovatelském provozu 
Nelze podpořit investice týkající se zpracování produktů rybolovu a výroby medu a dále v případě zpracování 
vinných hroznů technologie, které obsahují: dřevěný sud nebo uzavřenou dřevěnou nádobu na výrobu vína a 
objemu nejméně 600 litrů, speciální kvasnou nádobu s aktivním potápěním matolinového klobouku pro výrobu 
červených vín nebo cross-flow filtr na víno, ve kterém je víno přiváděno na membránu tangenciálně a určitý objem 
vína prochází membránou jako filtrát a zbývající pokračuje podél membrány s odfiltrovanými nečistotami. 

Definice příjemce dotace 

• zemědělský podnikatel 

• výrobce potravin 
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• výrobce krmiv 

nebo jiné subjekty aktivní ve zpracování, uvádění na trhu a vývoji zemědělských produktů uvedených v příloze I 
Smlouvy o fungování EU jako vstupní produkt 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

• Princip velikosti projektu 

• Princip velikosti podniku 

• Princip aktivního zemědělce 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 2 3 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 1 1 

5.1.6. Fiche PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

Název fiche PRV/3 Udržitelná a regionálně specifická rostlinná výroba 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019 byla alokace této fiche upravena v poměru čerpání. Pro další realizaci programového rámce byla zpracována 
nová fiche PRV/10 na podporu živočišné a rostlinné výroby. 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v rostlinné výrobě. Podpora má cílit zejména na 
posílení technologické vybavenosti s důrazem na šlechtění a produkci vlastního osevního materiálu a aplikaci 
současných poznatků vědy a výzkumu v sektoru rostlinné výroby (výživová hodnota potravin, nutriční složení, 
rezistence k chorobám či škůdcům apod.). Opatření je zaměřeno na posílení role, ekonomické stability a produktivity 
podniků rostlinné výroby. 

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky  
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Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě:  

• investice do zemědělských staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice do pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

• investice do pořízení peletovacích zařízení pro vlastní spotřebu v zemědělském podniku  
V rámci fiche nelze podpořit investice pro živočišnou výrobu týkající se včel a rybolovu. Investice pro rostlinnou 
výrobu se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, oplocení vinic a oplocení sadů. 
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu. 

Definice příjemce dotace 

• zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

• Princip velikosti podniku 

• Princip věku žadatele 

• Princip ochrany zemědělského půdního fondu (realizací projektu nedochází k vyjmutí půdy ze 
zemědělského půdního fondu)  

• Princip podpory rostlinné výroby 

• Princip aktivního zemědělce 

• Princip podpory zkvalitnění genetického materiálu (produkce osiv a sadby) 

• Princip preference pěstování plodin umožňujících zajištění vyšší přidané hodnoty (brambory, pícniny a 
osiva, léčivé byliny a kořeninové rostliny) 

• Princip podpory obměny technologií při pěstování plodin s vyšší přidanou hodnotou (brambory, pícniny a 
osiva, léčivé byliny a kořeninové rostliny) 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0  12  16 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0  0,5  0,5 

5.1.7. Fiche PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 

Název fiche PRV/4 Diverzifikace a nové příjmy do zemědělské výroby 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností 
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Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2.9. 
2019 byla tato fiche ukončena. Alokace bude přerozdělena na fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE 
/PRV/10 a 11). 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov vedoucí k diverzifikaci příjmů ze zemědělské 
prvovýroby v oblasti maloobchodu.   

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

 Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ_NACE): 

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, 
v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

• I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

• J (Informační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

• M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby) 

• N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

• N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

• N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

• N 82.92 (Balicí činnosti),  

• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),  

• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu 
produkty, které nejsou uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu. 

Definice příjemce dotace 

• podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky ve venkovských 
oblastech 

• zemědělští podnikatelé  

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti  
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• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

• Princip velikosti podniku  

• Princip věku žadatele 

• Princip realizace převažujícího prodeje vlastních produktů 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

• Princip podpory vybraných CZ_NACE 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0  0  0 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0  0 

5.1.8. Fiche PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

Název fiche PRV/5 Investice do lesnických technologií a opracování dřeva 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, 
jejich mobilizace a uvádění na trh 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019 byla snížena alokace na hodnotu závazkovaných projektů a nevyčerpané alokace této fiche přerozdělena na 
fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE /PRV/10 a 11). 

Podpora je zaměřena na investice do technologií a strojů a technologií vedoucích k efektivnímu zpracování dřeva.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v dřevozpracujícím průmyslu se zaměřením na 
primární opracování dřevní hmoty. Dále je fiche zaměřena na investice do technologií a strojů v lesnictví včetně 
nákupu koně.  

Vazba na cíle SCLLD 

 2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

• stroje a technologie (včetně koně) pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů včetně 
přibližování 

• stroje ke zpracování potěžebních zbytků 

• stroje pro přípravu půdy před zalesněním stroje 

• technologie a zařízení pro lesní školkařskou činnost 

• modernizace dřevozpracujícího provozu - stavba a technologické vybavení (podporováno bude zejména 
strojní vybavení pilnic a stroje a technologie sloužící k sušení, paření a impregnování masivního dřeva) 
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Definice příjemce dotace 

Soukromí držitelé lesů, obce, svazky obcí a malé a střední podniky zaměřené na investice, které zvyšují lesnický 
potenciál nebo souvisejí se zpracováním, mobilizací lesnických produktů a jejich uváděním na trh 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip snížení provozních nákladů v důsledku realizace projektu 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip vyššího podílu investice (celkových výdajů projektu) k velikosti obhospodařovaného lesního 
majetku 

• Princip podpory primárního opracování dřevní hmoty 

• Princip podpory podniků hospodařící v lesích 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0 5  6 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0  0,5  0,5 

5.1.9. Fiche PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 

Název fiche PRV/6 Podpora drobného nezemědělského podnikání 

Vazba na článek Nařízení PRV 
Čl. 19, odstavec 1., písmeno b) Podpora investic na založení nebo rozvoj 
nezemědělských činností  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019 byla snížena alokace na hodnotu závazkovaných projektů a nevyčerpané alokace této fiche přerozdělena na 
fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE /PRV/10 a 11). 

Podpora zahrnuje investice na založení a rozvoj nezemědělských činností.  

Předmětem fiche jsou investice do strojů a technologických zařízení, které zvýší produktivitu a 
konkurenceschopnost drobných firem (mikropodniků).  

Vazba na cíle SCLLD 

2.3. Nezemědělské podniky v území MAS dosahují prostřednictvím zvýšení výkonnosti svého podnikání vysokou 
konkurenceschopnost na trhu 
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Oblasti podpory 

Podporovány budou investice do vybraných nezemědělských činností dle Klasifikace ekonomických činností 
(CZ_NACE): 

• C (Zpracovatelský průmysl s výjimkou činností v odvětví oceli, v uhelném průmyslu, v odvětví stavby lodí, 
v odvětví výroby syntetických vláken dle čl. 13 písm. a) NK (EU) č. 651/2014, a dále s výjimkou tříd 12.00 
Výroba tabákových výrobků a 25.40 Výroba zbraní a střeliva),  

• F (Stavebnictví s výjimkou skupiny 41.1 Developerská činnost),  

• G (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel s výjimkou oddílu 46 a skupiny 47.3 
Maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách),  

• I (Ubytování, stravování a pohostinství),  

• J (Informační činnosti s výjimkou oddílů 60 a 61),  

• M (Profesní, vědecké a technické činnosti s výjimkou oddílu 70),  

• N 79 (Činnosti cestovních kanceláří a agentur a ostatní rezervační služby 

• N 81 (Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny s výjimkou skupiny 81.1),  

• N 82.1 (Administrativní a kancelářské činnosti),  

• N 82.3 (Pořádání konferencí a hospodářských výstav),  

• N 82.92 (Balicí činnosti),  

• P 85.59 (Ostatní vzdělávání j. n.),  

• R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti),  

• S 95 (Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost),  

• S 96 (Poskytování ostatních osobních služeb).  

V případě uvádění produktů na trh jsou na trh uváděny produkty, které nejsou uvedeny v příloze I Smlouvy o 
fungování EU, případně v kombinaci s produkty uvedenými v příloze I Smlouvy o fungování EU (převažovat musí 
produkty neuvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU). V případě zpracování produktů jsou výstupem procesu 
produkty, které nejsou uvedené v příloze I Smlouvy o fungování EU.  

Činnosti R 93 (Sportovní, zábavní a rekreační činnosti) a I 56 (Stravování a pohostinství) mohou být realizovány 
pouze ve vazbě na venkovskou turistiku a ubytovací kapacitu.  

Definice příjemce dotace 

• podnikatelské subjekty (fyzické a právnické osoby) – mikropodniky a malé podniky 

• zemědělští podnikatelé – mikropodniky a malé podniky 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 

• Princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci (příspěvky do tombol, zapojení do veřejného a 
spolkového života, firemní dobrovolnictví, odpovědné placení daní a poplatků) 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

• Princip podpory vybraných CZ_NACE 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-term 
Cílový 
stav 

93701 Počet podpořených podniků/příjemců počet 0  0  2 

Výsledku: 
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94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0  0  3 

5.1.10. Fiche PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 

Název fiche PRV/7 Neproduktivní investice v lesích 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 25 Neproduktivní investice v lesích 

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019 byla tato FICHE ukončena. Alokace bude přerozdělena na fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE 
/PRV/10 a 11). 

Podpora zahrnuje investice ke zvyšování environmentálních a společenských funkcí lesa podporou činností 
využívajících společenského potenciálu lesů.  

Předmětem fiche jsou neproduktivní investice na pozemcích určených k plnění funkcí lesa. Jedná se o vybavení, 
mobiliář a doplňkovou infrastrukturu pro pěší turistiku, cyklo a in-line turistiku a zimní turistické aktivity.  

Vazba na cíle SCLLD 

4.1. V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování zásad 
udržitelného rozvoje 

Oblasti podpory 

• opatření k posílení rekreační funkce lesa, např. značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře 2 
metrů a významných přírodních prvků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků 

• opatření k usměrňování návštěvnosti území, např. zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, 
informačních tabulí, závory 

• opatření k údržbě lesního prostředí, např. zařízení k odkládání odpadků, 

• opatření k zajištění bezpečnosti návštěvníků lesa, např. mostky, lávky, zábradlí, stupně 

Definice příjemce dotace 

Soukromí a veřejní držitelé lesů a jiné soukromoprávní a veřejnoprávní subjekty a jejich sdružení. 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip preference záměrů vycházejících z koncepce založené na potřebách uživatelů (program rozvoje 
obce, strategický plán rozvoje dobrovolného svazku obcí apod.) 

• Projekt předkládá svazek obcí nebo projekt předpokládá přípravu a realizaci ve shodě – podnikatel, NNO… 
(neformální partnerství) 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový 
stav 

92705 Počet podpořených operací (akcí) počet 0  0  0 
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93001 Celková plocha ha 0  0  0 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven. x x x x 

5.1.11. Fiche PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

Název fiche PRV/8 Zlepšení kvality polních cest 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 17, odstavec 1., písmeno c) Zemědělská infrastruktura  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019  byla tato FICHE ukončena. Alokace bude přerozdělena na fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE 
/PRV/10 a 11). 

Podpora je zaměřena na investice, které se týkají infrastruktury související s rozvojem, modernizací nebo 
přizpůsobením se zemědělství, včetně přístupu k zemědělské půdě. 

Předmětem fiche jsou investice související s rekonstrukcí a budováním zemědělské infrastruktury vedoucí ke 
zlepšení kvality či zvýšení hustoty polních cest.  

Projekty musí být realizovány na území, kde byly dokončeny pozemkové úpravy, a mimo intravilán obce. 

Vazba na cíle SCLLD 

3.2. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany kvalitní, bezpečnou a ekologickou dopravu 

Oblasti podpory 

• investice, které souvisejí s rekonstrukcí a výstavbou polních cest včetně souvisejících objektů a technického 
vybavení  

Definice příjemce dotace 

• obec  

• zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV: 5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• Princip velikosti projektu 

• Princip opakované podpory 

• Princip kvality, smysluplnosti a efektivnosti 

• Princip plnění více funkcí 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový stav 

93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet 0  0  0 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven x x x x 
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5.1.12. Fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 

Název fiche PRV/9 Projekty spolupráce MAS ORLICKO 

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 44 Činnosti spolupráce v rámci iniciativy LEADER  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Na základě výsledků mid-term evaluace, schválené Valnou hromadou MAS dne 27. 6. 2019 a následně ŘO dne 2. 9. 
2019  byla tato fiche ukončena. Alokace bude přerozdělena na fiche s prokázanou absorpční kapacitou (FICHE 
/PRV/10 a 11). 

Předmětem fiche jsou projekty spolupráce realizované ve spolupráci s MAS a jinými partnerstvími z České republiky 
a Evropské unie.  

Vazba na cíle SCLLD 

Specifický cíl IN: Realizace průřezových projektů SCLLD 

1.3. Vzdělávací procesy v území probíhají ve spolupráci a jsou založeny na reflexi potřeb všech jeho relevantních 
účastníků 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

4.1. V území jsou zajištěny podmínky pro rekreaci místních obyvatel i návštěvníků při respektování zásad 
udržitelného rozvoje 

4.2. V regionu jsou postupně realizována opatření k zajištění péče o přírodní hodnoty území a kvalitní životní 
prostředí 

Oblasti podpory 

V rámci projektů spolupráce lze realizovat měkké akce (propagační, informační, vzdělávací a volnočasové) 
zaměřené na témata, která jsou řešena v SCLLD daných MAS.  

Jako hmotné a nehmotné investice včetně stavebních úprav je možné realizovat pouze následující výdaje: 

• investice týkající se zajištění odbytu místní produkce včetně zavedení značení místních výrobků a služeb 

• investice související se vzdělávacími aktivitami 

• investice do informačních a turistických center.  

Předpokladem je orientace zejména na projekty neinvestičního charakteru. Výstupem těchto projektů pak mohou 
být zejména propagační materiály, vzdělávací a animační akce v území apod.  

Tematicky se MAS ORLICKO hodlá zaměřit zejména na následující okruhy (pouze měkké, nikoli investiční akce – 
propagační, informační, vzdělávací či volnočasové): 

• podpora lokálních tradic, řemesel a identity 

• podpora místní produkce a její marketing 

• podpora propagace hmotného a nehmotného přírodního a kulturního dědictví 

Způsobilými výdaji projektu mohou být: 

• předběžná technická podpora projektů  

• náklady na řízení projektů  

• vlastní realizace projektů 

Definice příjemce dotace 

• MAS ORLICKO 

Výše způsobilých výdajů 
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Minimální ZV:        50 000 Kč 

Maximální ZV:  5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový stav 

92501 Celkové veřejné výdaje (O.1) EUR    0 

Výsledku: 

 Závazný indikátor není stanoven x x x x 

5.1.13. Fiche PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby 

Název fiche PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby  

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 17, odstavec 1., písmeno a) Investice do zemědělských podniků  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na zvýšení celkové výkonnosti a udržitelnosti zemědělského podniku.  

Předmětem fiche jsou investice do technologií, zařízení a budov v živočišné a rostlinné výrobě. Opatření jsou 
zaměřena na posílení role, ekonomické stability a produktivity podniků živočišné a rostlinné výroby.  

Vazba na cíle SCLLD 

2.1. Území využívá tradic a znalostí v oblasti zemědělské a lesnické produkce pro posílení konkurenceschopnosti 
lokální ekonomiky 

Oblasti podpory 

Podpora zahrnuje hmotné a nehmotné investice v živočišné a rostlinné výrobě: 

• investice do zemědělských staveb pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice do pořízení technologií pro živočišnou a rostlinnou výrobu a pro školkařskou produkci 

• investice na pořízení mobilních strojů pro zemědělskou výrobu  

• investice na nákup nemovitosti  
V rámci fiche nelze podpořit investice týkající se včelařství, rybolovu a akvakultury (včetně jejich produktů) a 
zpracování produktů rybolovu, akvakultury a medu. Investice se nesmí týkat obnovy nosných konstrukcí vinic, 
oplocení vinic a oplocení sadů. 
Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na biomasu a bioplynové stanice a stavby s ní provozně spjaté. 

Definice příjemce dotace 

• zemědělský podnikatel 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV:      5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• princip velikosti projektu 

• princip opakované podpory 

• princip pozitivního ovlivnění zaměstnanosti 
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• princip spolupráce s dalšími subjekty v území 

• princip podpory zkvalitnění genetického materiálu 

• princip velikosti podniku 

• podpora živočišné výroby 

• princip celospolečenské odpovědnosti žadatele o dotaci 

• princip aktivního zemědělce 

• princip podpory obměny technologií 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový stav 

93701 
Počet podpořených 
podniků/příjemců 

počet 0 0 17 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 0 

5.1.14. Fiche PRV/11 Občanská vybavenost 

Název fiche PRV/11 Občanská vybavenost  

Vazba na článek Nařízení PRV Čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  

Vymezení fiche 

Stručný popis fiche 

Podpora je zaměřena na obnovu základních služeb a obnovy vesnic ve venkovských oblastech.  

Vazba na cíle SCLLD 

Aktivita „A, B, C, “ – 3.1. Region MAS ORLICKO zajišťuje pro své občany bezpečné, zdravé a funkční životní podmínky 
v obcích (HLAVNÍ CÍL) 

Aktivita „F“ – 1.2. V území existuje silná občanská společnost, území oceňuje organizace o občany, kteří jsou aktivní 
ve prospěch ostatních 

Oblasti podpory 

Aktivita a) Veřejná prostranství 

• obnova veřejných prostranství včetně herních prvků (bližší specifikace dle aktuální verze Pravidel 19.2.1., 
čl. 20) 

Aktivita b) Mateřské a základní školy 

• investice do mateřských a základních škol (bližší specifikace dle aktuální verze Pravidel 19.2.1., čl. 20) 

 Aktivita c) Hasičské zbrojnice 

• investice do staveb a vybavení hasičských zbrojnice (bližší specifikace dle aktuální verze Pravidel 19.2.1., čl. 
20) 

Aktivita f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven 

• investice do staveb a vybavení pro kulturní a spolkovou činnost včetně obecních knihoven (bližší 
specifikace dle aktuální verze Pravidel 19.2.1., čl. 20) 

V rámci FICHE nelze podpořit investice týkající se nástupišť zastávek veřejné dopravy, nákup/výsadba a ošetření 
dřevin a nová výstavba pomníků. Nelze podpořit investice na úpravu hřišť a prostor sloužících pro sportovní aktivity 
(sportoviště a zařízení pro sport včetně zázemí). Podpora nemůže být poskytnuta na pořízení kotlů na uhlí, včetně 
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kombinovaných (uhlí/biomasa), kotle na zemní plyn, tepelná čerpadla, systémy nuceného větrání s rekuperací 
odpadního tepla a instalace solárně-termických kolektorů. 

Definice příjemce dotace 

Aktivita „A, C“ 

• obec nebo svazek obcí 

Aktivita „B“ 

• obec nebo svazek obcí 

• příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí 

• školské právnické osoby vykonávající činnost škol a zapsané ve školském rejstříku (nezřízené krajem či 
organizační služkou státu)  

Aktivita „F“ 

• obec nebo svazek obcí 

• příspěvková organizace zřízená obcí nebo svazkem obcí 

• nestátní neziskové organizace (spolek, ústav, o.p.s.) 

• registrované církve a náboženské společnosti 

• evidované (církevní) právnické osoby 

Výše způsobilých výdajů 

Minimální ZV:       50 000 Kč 

Maximální ZV:    5 000 000 Kč 

Principy pro stanovení preferenčních kritérií MAS 

• princip opakované podpory 

• princip vyvážené podpory území 

• princip velikosti obce 

• princip velikosti projektu 

• princip konzultace záměru na MAS 

Indikátor OP 

Výstupu: 

Číslo Název Jednotka 
Výchozí 
stav 

mid-
term 

Cílový stav 

92702 Počet podpořených operací (akcí) počet 0 0 40 

Výsledku: 

94800 
Pracovní místa vytvořená v rámci 
podpořených projektů (Leader) 

počet 0 0 0 
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